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BC reduz compulsório e injeta 
R$ 135 bilhões na economia
Decisão vem um 
dia após prazo 
dado a Guedes 
para ‘apresentar 
resultados’

O Banco Central reduziu em R$ 
135 bilhões os depósitos compul-
sórios, recursos que os bancos são 

obrigados a deixar depositados no 
BC. A decisão foi anunciada um dia 
depois de notícias sobre um prazo 
que o presidente Jair Bolsonaro te-
ria imposto ao ministro Paulo Gue-
des para “apresentar resultados”.

A redução dos compulsórios vai 
no sentido de estimular a economia. 
Em uma das duas medidas anuncia-
das hoje, o BC reduziu a alíquota 
do recolhimento compulsório so-
bre depósitos a prazo de 31% para 
25%. Isso representa uma liberação 
de R$ 49 bilhões, com efeito a par-
tir de 16 de março.

A outra medida foi o aumento da 
parcela dos recolhimentos compul-
sórios considerados no LCR (In-
dicador de Liquidez de Curto Pra-
zo), o que significa uma redução 
estimada em outros R$ 86 bilhões 
na necessidade de as instituições 
carregarem outros ativos líquidos 
de alta qualidade (High Quality Li-
quid Assets - HQLA) necessários 
para o cumprimento do LCR. “Essa 
medida vai na direção de reduzir a 
sobreposição entre estes instru-
mentos”, diz o BC, e vale a partir 
de 2 de março.

Segundo o BC, em decorrência 
das duas medidas, o percentual de 
cada nova captação de depósito que 
a instituição financeira deve dire-
cionar para o cumprimento desses 
requisitos regulatórios deve se re-
duzir em média em 8,5 pontos per-
centuais.

O BC ressalta, em nota, que 
as medidas “são consistentes 
com as regras prudenciais in-
ternacionalmente recomendadas 
e a manutenção da estabilidade 
financeira do Sistema Financei-
ro Nacional, apenas mitigando 

sobreposições entre os instru-
mentos”.

O Banco Central reforçou a “ne-
cessidade de avançar na operacio-
nalização das Linhas Financeiras 
de Liquidez para se alcançar níveis 
estruturalmente mais baixos de 
compulsório”.

Nesta quinta-feira, o BC anun-
ciou também um lucro operacio-
nal de R$ 85,57 bilhões em 2019. 
Este resultado é quase a metade 
do obtido no ano anterior, quando 
a instituição fechou com R$ 172,1 
bilhões. Página 6

Petroleiros suspendem
greve para negociar

Os petroleiros da Petrobras deci-
diram nesta quinta-feira suspender 
a greve da categoria. O anúncio 
foi feito pela Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), que representa 
13 sindicatos da categoria no país. 
Está marcada para esta sexta-feira 
uma audiência entre representantes 
da categoria e da Petrobras com o 
ministro Ives Gandra, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

Os petroleiros estavam em greve 
desde 1º de fevereiro, contra as de-
missões previstas na Araucária Ni-
trogenados (Ansa/Fafen-PR), que 
pertence à Petrobras. Segundo a 
FUP, mil empregos serão perdidos 
com o fechamento da fábrica de 
fertilizantes, decisão tomada pela 
Petrobras porque a unidade gera 
prejuízos e não despertou interesse 
de compradores.

A estatal informa que planeja 396 
demissões e oferece acordos indeni-

zatórios que incluem manter assis-
tência médica e educacional por um 
período. De acordo com o presidente 
da estatal, Roberto Castello Branco, 
outras demissões podem ocorrer, ou 
não, já que se referem a empregados 
de empresas contratadas pela petro-
lífera. A FUP destaca que o acordo 
coletivo de trabalho prevê que de-
missões coletivas sejam discutidas 
previamente com o sindicato.

Em 20 dias de paralisação, a 
FUP afirma que a greve chegou ao 
menos a 121 unidades da Petrobras, 
entre elas 58 plataformas. Apesar 
disso, Castello Branco, disse nesta 
quinta-feira que “nenhuma gota” 
deixou de ser produzida, já que a 
empresa contratou equipes de con-
tingência para manter as atividades.

Diante da abertura de uma mesa 
de negociação no TST, que terá 
início nesta sexta, a FUP indicou a 
suspensão provisória da greve.

Omês de dezembro de 2019 teve uma redução de mais de 500 mil 
pessoas do quadro de inadimplentes no Brasil. Foram registrados 
63,3 milhões de brasileiros com contas em atraso, o que representa 

40,5% da população adulta do país, ante os 63,8 milhões de devedores em 
novembro do mesmo ano. Com relação a dezembro de 2018, houve cresci-
mento de 1,3%, a menor variação anual de 2019. A expectativa para 2020 
é que haja melhora na economia, com estabilização e redução da inadim-
plência. “78% dos brasileiros acreditam o Cadastro Positivo irá facilitar 
o acesso a crédito, já que o sistema passa a incluir todo o histórico de 
bons pagamentos da pessoa. Este movimento influencia positivamente o 
consumo e movimentará a economia”, comenta o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

Defasagem da tabela do IR chega a 103,87%
Pelo quinto ano consecutivo, a 

tabela do Imposto de Renda (IR) 
não vai ter correção pelo índice de 
inflação. Ou seja, a faixa de isenção 
fica estacionada em R$ 1.903,98 
mensais, como no ano passado.

Com isso, a defasagem chega a 
103,87%, de acordo com o Sindifis-
co Nacional, que representa os au-
ditores fiscais, o que significa que 
a faixa de isenção deveria estar em 
R$ 3.881,85 por mês.

Ao não atualizar o valor, o go-
verno cria uma distorção fiscal e 
passa a arrecadar impostos de mais 
pessoas, segundo o tributarista Tia-
go Conde, presidente da Comissão 
de Direito Tributário da OAB/DF.

O impacto direto, neste caso, é nos 
trabalhadores com menor renda, já 
que muitos que estavam isentos ago-
ra terão que contribuir em razão de 
correções mínimas de salário.

“Vamos supor que há dois anos 
você ganhava R$ 1 mil. Foram apli-
cados reajuste normais, de acordo 
com a inflação, e hoje você ganha 
R$ 1,3 mil. Antes, você não tinha 
taxa de Imposto de Renda. Agora, 
hipoteticamente, você passaria a 
ter. O seu poder de compra mudou? 

De forma alguma. Você só teve cor-
reção de perdas. Você não está ga-
nhando mais”, explica o advogado, 
em entrevista ao site Brasil de Fato.

Segundo Conde, a falta de cor-
reção aprofunda a desigualdade so-

cial, já que o poder de compra dos 
mais pobres – os que entrarão na 
lista do Fisco no próximo período 
- diminui a cada ano com o corri-
queiro aumento no preço dos bens 
de consumo.

Lula Aparício/OAB-RJ

Conde vê distorção fiscal, sem atualização da tabela

Dólar  bate 
novo recorde 
ao chegar perto 
de R$ 4,40 

Em alta pelo quarto dia seguido, o 
dólar voltou a fechar no maior valor 
nominal desde a criação do real. Nes-
ta quinta-feira, o dólar comercial en-
cerrou a sessão vendido a R$ 4,392, 
com alta de R$ 0,026 (+0,59%).

Desde o começo do ano, o dólar 
acumula valorização de 9,44%. O 
euro comercial fechou o dia vendi-
do a R$ 4,74, com alta de 0,44%.

O Banco Central (BC) não tomou 
novas medidas para segurar a cota-
ção. Nesta quinta-feira, a autorida-
de monetária leiloou US$ 650 mi-
lhões para rolar (renovar) contratos 
de swap cambial – que equivalem 
à venda de dólares no mercado fu-
turo – com vencimento em abril. O 
leilão faz parte da rolagem de US$ 
13 bilhões de swap que venceriam 
daqui a dois meses.

No mercado de ações, o dia tam-
bém caracterizou-se pela turbulên-
cia. O índice Ibovespa, da B3 (anti-
ga Bolsa de Valores de São Paulo), 
encerrou aos 114.586 pontos, com 
recuo de 1,66%. 

Receita é recorde e governos
não pensam em baixar

A arrecadação recorde de im-
postos em janeiro é o novo nor-
mal. Ao fazer a reforma tributária, 
afirmou o secretário especial da 
Receita, José Barroso Tostes Neto, 
a meta é manter o atual nível para 
União, estados e municípios.

Este parece ser o grande ponto 
de convergência entre o Ministério 
da Economia e os secretários es-
taduais e municipais de Fazenda. 
Após reunião em Brasília, o presi-
dente do Comitê dos Secretários de 
Fazenda dos Estados (Comsefaz), 
Rafael Tajra Fonteles, do Piauí, 
disse que a ideia é fazer uma reu-
nião por semana, pelo menos, para 
apresentar ao ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, em março, os 
pontos de convergência.

Na proposta dos estados, a 
União não participará do comitê 
gestor responsável por adminis-
trar e definir alíquota do novo 
imposto único sobre Valor Agre-
gado (IVA).

A arrecadação total das Recei-

tas Federais atingiu, em janeiro, 
R$ 174,991 bilhões, registrando 
acréscimo real (descontada a in-
flação) de 4,69% em relação ao 
mesmo mês de 2019. Esse é o 
maior valor já arrecadado para o 
primeiro mês do ano.

As Receitas Administradas pela 
Receita Federal (impostos e con-
tribuições federais) chegaram a 
R$ 163,948 bilhões, no mês pas-
sado, resultando em crescimento 
real de 4,69%. As receitas admi-
nistradas por outros órgãos (prin-
cipalmente royalties do petróleo) 
totalizaram R$ 11,043 bilhões, em 
janeiro, com expansão de 4,65%.

Segundo a Receita Federal, a 
arrecadação de janeiro foi impac-
tada pelo recolhimento atípico 
de R$ 2,8 bilhões de Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL). Esse va-
lor, de acordo com a Receita, é 
considerado atípico por estar aci-
ma do esperado para o mês.
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Nos EUA, observamos 
associações de 
empresas que 
têm alto poder de 
influência

O exemplo do Instituto Mangueira do Futuro

O associativismo proporciona a base para o empresariado pós-moderno

Por ali tudo era mato, brejo. 
Poucas construções, nenhuma ur-
banização. Condução deficitária. 
Aos poucos, as transformações fo-
ram ocorrendo e, hoje, a Mangueira 
é um exemplo para o mundo, por 
causa do seu Programa Social, um 
reconhecido modelo de combate à 
pobreza, à desigualdade social e à 
exclusão nos países em desenvol-
vimento e que vem servindo como 
fonte de pesquisa acadêmica.

Foi justamente embaixo do Via-
duto  Cartola – uma das figuras em-
blemáticas da Mangueira – cons-
truído nesse bairro da Zona Norte 
da Cidade, que nasceu, ainda na 
década de 80, na gestão do saudo-
so presidente da Estação Primeira 
de Mangueira, Carlos Dória, um 
homem visionário e idealista, o 
embrião do Instituto Mangueira do 
Futuro.

Esse sonho se transformou em 
realidade, com a ajuda de man-
gueirenses notáveis, compromissa-
dos com o bem comum e atuantes, 
como a cantora Alcione, professor 
Francisco de Carvalho, Tia Alice, 
Agrinaldo, Dona Ziza, Dona Neu-
ma e dos ex-presidentes da agre-
miação Álvaro Caetano e Elmo 
Santos, dentre outros de igual im-
portância histórica.

Por causa do trabalho e da do-
ação de cada uma dessas notáveis 
figuras da verde e rosa, chegou-se a 
esse complexo de educação, cultu-
ra, saúde, esporte e lazer, presidido, 
atualmente, pelo professor Carlos 
Dória, filho daquele que idealizou 
esse mundo fantástico de inclusão 
e benemerência.

Formado em Educação Física, 
mestre em Motricidade Humana e 
doutor em Ciência do Esporte, Dó-
ria vive o instituto que preside 24 
horas, com entusiasmo, dinamis-
mo, comprometimento e vontade 
de sempre fazer acontecer mais 
e melhor. E, certamente, essa sua 
dedicação é a força motriz que faz 
com que tantas atividades sejam 
ali desenvolvidas ao mesmo tem-
po, levando alegria as crianças, aos 
jovens, aos adultos e aos idosos 
que encontram nessa verdadeira 
universidade, mesmo que sem re-
gistro formal do Poder Público, um 
aprendizado de qualidade, noções 
de ética e doses superlativas de ci-
dadania.

O objetivo do então presidente 
Dória foi, à época, e sem qualquer 
infraestrutura e equipamentos, criar 
um lema, qual seja, o de “transfor-
mar vidas oferecendo cidadania”, 
conquistando a admiração de vo-
luntários imprescindíveis para a 
execução desse projeto, que trouxe 
vida e esperança a milhares de pes-
soas.

Nascido, inicialmente, como um 
programa esportivo, com a criação 
da Vila Olímpica da Mangueira, o 
Programa Social seguiu seu obje-
tivo por meio do desenvolvimento 
de atividades esportivas organiza-
das, educando e formando cidadãos 
com autonomia, tendo na manifes-
tação do esporte educacional sua 
sustentação, com a participação de 
crianças, adolescentes e da melho-
ra na qualidade de vida, inclusive, 
para os que já se encontram na ter-
ceira idade.

Além do Centro de Referência 
Esportiva, que possui equipes de 
atletismo, basquete, futebol, ginás-
tica rítmica, natação, boxe, judô e 
levantamento de peso, também são 
realizados trabalhos específicos 
com os idosos e com pessoas por-
tadoras de deficiência.

O Programa Social da Mangueira 
atua em diversas áreas, como Cul-
tura – com a Mangueira do Ama-
nhã e o Projeto Dançando Para Não 
Dançar; Educação – com a Escola 
Tia Neuma, o Ciep Nação Man-
gueirense Governador Leonel de 
Moura Brizola, dirigido pelo aten-
to e competente professor Nunes, 
também mestre e doutor, e com a 
recém-chegada Universidade Santa 
Úrsula, que sucede, nas ações da 
educação superior, a Universida-
de da Cidade, que lá permaneceu, 
ministrando cursos superiores por 
mais de uma década.

A área da Saúde está representa-
da pelo Centro Municipal de Saú-
de Tia Alice, da Clínica da Família 
Dona Zica e com atendimentos de 
fisioterapia, fonoaudiologia, nu-
trição, psicologia e clínica geral e 
cardiológica. Voluntários, diaria-
mente, se revezam no atendimento 
à comunidade.

E por todas as ações veiculadas 
nos periódicos do mundo inteiro, o 
Programa Social da Mangueira tor-
nou-se referência no Brasil e, por 
consequência, no exterior, sendo, 

hoje, considerado o maior progra-
ma social do mundo, pela Unesco, 
e reverenciado e premiado pelos 
então presidentes dos Estados Uni-
dos Bill Clinton e Barack Obama 
e pelo então ministro dos Esportes 
Edson Arantes do Nascimento, o 
Pelé, além de receber visitas fre-
quentes de chefes de Estado e de 
Governo, de reis, rainhas e prínci-
pes e outras autoridades que ficam 
encantados e vibram com as ações 
que ali são empreendidas, com to-
tal zelo, comprometimento e res-
ponsabilidade social.

Com o avanço do Programa So-
cial, nasceu o Instituto Mangueira 
do Futuro, que, atualmente, agrega 
todos os valores do passado e pro-
jeta, no próprio nome, dias melho-
res em busca da formação da cida-
dania e um futuro com dignidade a 
todos os que são beneficiados pelo 
projeto.

A escola de samba mirim Man-
gueira do Amanhã é um dos pro-
jetos que compõem o Programa 
Social da Mangueira. Fundada pela 
cantora Alcione, hoje presidente de 
honra do grupo, a escola de samba 
mirim reúne crianças e adolescen-
tes entre 5 e 17 anos. Para partici-
par, é obrigatório que estejam ma-
triculados na escola. A Mangueira 
do amanhã já teve mais de 3 mil 
componentes desfilando no mes-
mo ano e já revelou vários talentos 
e artistas que hoje fazem parte da 
escola principal.

A educação sempre foi um dos 
pilares na construção da cidadania 
do Programa Social da Mangueira. 
A Vila Olímpica da Mangueira, em 
parceria com o Colégio Santa Mô-
nica, fundou, em 2001, a Escola Tia 
Neuma, que prepara e ensina gra-
tuitamente mais de 750 alunos do 
1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Criado em 1995, o projeto Dan-
çando para não Dançar atende a 
cerca de 500 crianças, de 13 comu-
nidades da cidade do Rio de Janeiro 

(Mangueira, Cantagalo, Pavão-Pa-
vãozinho, Rocinha, Chapéu-Man-
gueira, Babilônia, Macacos, Tuiuti, 
Jacarezinho, Salgueiro, Dona Mar-
ta, Oswaldo Cruz e Borel). O tra-
balho inclui suporte socioeducativo 
às crianças e incentiva a participa-
ção do núcleo familiar, fundamen-
tal para o desenvolvimento de uma 
consciência cidadã e melhor quali-
dade de vida. Por meio desse Pro-
grama Social da Mangueira, cerca 
de 150 crianças da comunidade 
verde e rosa participam do projeto.

Apadrinhado pela bailarina 
Ana Botafogo e pelo cineasta 
Walter Salles e patrocinado pela 
Petrobras, o Projeto Dançando 
para não Dançar forma bailarinas 
clássicas de comunidades de bai-
xa renda, possibilitando que te-
nham uma melhor perspectiva de 
vida futura. Mais de uma centena 
de crianças foram integradas à es-
cola de Dança Maria Olenewa, do 
Teatro Municipal do Rio de Janei-
ro. Dez desses alunos foram enca-
minhados para especialização em 
companhias e escolas de dança no 
Brasil e no exterior.

Além das aulas de dança, as 
crianças têm aulas de línguas (in-
glês e alemão) e reforço escolar. A 
Associação oferece ainda assistên-
cia médica, odontológica, acompa-
nhamento psicológico e fonoaudió-
loga, além de assistência social.

Já no Programa de Saúde da Fa-
mília, as práticas de saúde são hu-
manizadas, buscando a satisfação 
do usuário pela proximidade dos 
profissionais com a comunidade. 
Além disso, o programa visa esti-
mular o reconhecimento da saú-
de como um direito à cidadania e, 
portanto, expressão e qualidade de 
vida.

Com o Centro Municipal de 
Saúde Tia Alice, os benefícios são 
ampliados para os atendidos atra-
vés da possibilidade da ligação di-
reta para outras unidades da rede 
municipal de saúde. São oferecidos 
consultas individuais, planejamen-
to familiar, exames laboratoriais, 
curativos, vacinas, pré-natal, visi-
tas domiciliares, saúde bucal e vi-
gilância em saúde.

A clínica da Família Dona Zica 
possui três equipes de saúde da fa-
mília e uma equipe de saúde bucal, 
que contam com 3 médicos de fa-

mília, 3 enfermeiros, 3 técnicos de 
enfermagem, 3 agentes de vigilân-
cia em saúde, 1 dentista, 1 auxiliar 
em saúde bucal, 1 técnico em saúde 
bucal e 18 agentes comunitários de 
saúde.

O Projeto Olímpico foi o propul-
sor do Programa Social da Man-
gueira. Através da criação da Vila 
Olímpica, todas as demais áreas de 
atuação foram sendo planejadas em 
busca da transformação completa 
de cada atleta. No Centro de Refe-
rência Esportiva Projeto Olímpico 
da Mangueira, o esporte também 
cumpre sua função social, cultural 
e educacional. A principal exigên-
cia é que o aluno esteja matriculado 
na escola para que possa ter acesso 
ao Programa.

O Projeto possui equipes de atle-
tismo, basquete feminino, futebol, 
futsal, ginástica rítmica, natação, 
boxe e o levantamento de peso, 
além de atividades para a terceira 
idade e para pessoas portadoras de 
deficiência. Os números do Proje-
to Olímpico mostram o tamanho e 
a importância desse trabalho. Nos 
quase 50 mil m² da Vila Olímpica, 
há uma pista de atletismo, três qua-
dras polivalentes, um campo de fu-
tebol, duas piscinas e diversas salas 
de apoio.

A missão de Carlos Dória à fren-
te do Instituto Mangueira do Futuro 
é desenvolver o esporte, o Progra-
ma Social da Mangueira e as ações 
que já acontecem e fazer com que 
a cada novo dia todos possam su-
perar suas metas, alcançando mais 
e mais objetivos para que o Institu-
to possa continuar sendo um cen-
tro de referência reconhecido pelo 
mundo, percorrendo, dessa manei-
ra, a sua caminhada, que “é olhar 
o esporte como ferramenta social e 
educacional indispensável ao cres-
cimento do cidadão.”

O Instituto Mangueira do Fu-
turo é um belo e raro exemplo de 
inclusão social bem sucedido e que 
deve servir como exemplo para que 
empresas se motivem a aportar re-
cursos em obras semelhantes, para 
contribuir com os menos favoreci-
dos, proporcionando-lhes educação 
e cidadania.

  Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

Como o mundo empresarial 
está sofrendo grandes transfor-
mações, é de extrema importân-
cia, que todos os players de um 
segmento econômico se unam 
para enfrentar as dificuldades, 
solucionar problemas comuns e 
propor alternativas para avançar. 
O associativismo tem se mostrado 
há séculos que é uma ferramen-
ta de extremo valor e relevância 
para o empresariado.

Hoje, no Brasil, por exemplo, as 
indústrias sofrem com o desaque-
cimento econômico generalizado; 
com a onda do realinhamento, fu-
sões e aquisições internacionais, e 
ainda com ameaças como a possi-
bilidade de uma abertura comercial 
descompensada. Por isso, a união 
fortalece a todos.

Mais do que nunca, as empresas 
precisam convergir seus interesses 
num ponto comum para alcança-
rem a potência necessária com a 
união e fazer valer concretamente 

essas demandas e o que for conve-
niente para todo o grupo. Um negó-
cio isolado dificilmente conseguirá 
chegar a bom termo em questões 
estratégicas complexas em política 
e economia. Além disso, com o es-
forço rateado entre vários pares, o 
custo do empenho será distribuído 
entre todos, bem como também os 
dividendos.

Hoje, por exemplo, nossa en-
tidade, a Abimaq, representa 
cerca de 7,5 mil empresas de 
diferentes segmentos de fabri-
cação de bens de capital mecâ-
nicos, reunindo uma força ex-
traordinária no setor produtivo 
brasileiro. Não podemos deixar 
que esse capital acumulado seja 
atravancado por questões con-
tingenciais, pelo contrário, é 
preciso que ele se expanda mais 
ainda para consolidar a base in-
dustrial brasileira e aperfeiçoar 
os bens produzidos para o con-
sumo interno e externo.

Nos Estados Unidos, onde o li-
beralismo é sólido, nós observamos 
associações de empresas que têm 
alto poder de influência, inclusive 
assegurando que emendas constitu-
cionais pétreas continuem intoca-
das, apesar de séculos de existência 
e de forte antagonismo de certos 
grupos sociais da população. 

Um detalhe importante para o 
associativismo é que ele também 
precisa aprender como ter melhor 
performance com seus próprios as-
sociados, especialmente no que diz 

respeito a finanças, operações, RH, 
marketing e comunicação, além de 
outros aspectos. Portanto, sempre 
é necessária uma gestão altamente 
profissional e eficiente para que to-
dos os membros sejam devidamen-
te recompensados e satisfeitos com 
o serviço prestado.

A informação e conhecimen-
to cresceram numa proporção ja-
mais vista na história nas últimas 
décadas, por isso, uma entidade 
associativa, seja de que setor for, 
necessariamente precisa difundir 
esses novos saberes por meio de 
sua área de treinamento, além de 
promover regularmente eventos 
como congressos, fóruns, seminá-
rios, encontros e outros formatos 
que efetivamente irradiem novas 
aprendizagens e domínios tecno-
lógicos, isso tanto para lideranças, 
como para gerências e coordena-
ções de médio escalão. 

Há um aspecto sociológico im-
portante também no associativis-

mo, a ideia de pertencimento, de 
identidade e de propósitos comuns. 
O Homem é um ser gregário e ne-
cessariamente precisa de um espa-
ço e tempo para se agrupar, intera-
gir e se comunicar. Isoladamente, 
ele perde sua força, seu interesse 
e sua ligação com parceiros, que 
podem ajudá-lo no famoso ne-
tworking empresarial ou trabalho 
em rede. Nesse novo mundo digi-
tal, é indispensável promover con-
tatos, porque amizade é capital.

É natural que existam também 
divergências e pontos de vista dis-
cordantes numa associação ou grupo 
social, mas isso é salutar também, 
porque desta dialética sempre acaba 
se chegando a um ponto de interes-
se maior. Como disse o poeta norte-
americano Robert Frost: “Uma ideia 
é um feito de associação”.

  Elizabeth Bozza
Economista, é diretora 

conselheira da Abimaq.

Inclusão social 
bem sucedida: 
‘transformar vidas 
oferecendo cidadania’
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Empresários otimistas, 
consumidores pessimistas

Esta coluna já analisou algumas vezes as efêmeras 
expectativas de empresários, que vão da euforia à de-
pressão dependendo da manchete do jornalão de confi-
ança. Alguns números do Boletim Macro da FGV Ibre de 
fevereiro, divulgado nesta quinta, ajudam na discussão.

A publicação fala do descasamento entre os índices de 
confiança de empresas e consumidores. Em 2020, o Ín-
dice de Confiança Empresarial (ICE) subiu pelo terceiro 
mês consecutivo, para 98 pontos. Por seu lado, o Índice 
de Confiança dos Consumidores (ICC) recuou 1,2 ponto, 
para 90,4 pontos, após fechar 2019 em alta. “Com isso, 
o descolamento entre o nível de confiança de empresas 
e consumidores atingiu 7,9 pontos, o maior nível desde 
junho de 2010”, anota o Ibre.

A diferença ocorre principalmente nos indicadores de 
percepção sobre a situação atual (ISA). Entre o final da 
recessão de 2014–16 e janeiro de 2020, o ISA Empresar-
ial avançou 21 pontos, para 93,5 pontos, enquanto o dos 
consumidores subiu 13 pontos, para 78,7 pontos, ainda 
muito abaixo da média histórica. Os indicadores de ex-
pectativas seguiram comportamento mais parecido entre 
eles. Em janeiro de 2020, ambos giravam próximos ao 
nível neutro de 100 pontos. Nota-se maior insatisfação 
entre consumidores de renda mais baixa.

E aí vem a pergunta: como pode a expectativa em-
presarial estar em alta, se os consumidores estão retraí-
dos, e o consumo parece estar vindo apenas daqueles de 
maior poder aquisitivo? A confiança empresarial não se 
reflete na intenção de investimento das empresas que 
vem se mantendo abaixo dos níveis pré-crise. O Indica-
dor de Ímpeto de Investimentos, que girava em torno de 
130 pontos no início de 2013, recuou a 81,9 pontos no 
primeiro trimestre de 2016 e hoje está em 118,6 pontos. 
“A indústria ressente-se da demanda ainda fraca, mas as 
avaliações negativas vêm diminuindo gradualmente”, 
anota a FGV.

Confiança à parte, a economia segue patinando, com 
crescimento em torno de 1%. Para a FGV, o descolamen-
to entre a confiança de empresas e consumidores limita 
o crescimento da economia, e só uma melhora mais rá-
pida e intensa das condições do mercado de trabalho para 
soltar as amarras.

Vale o 6%
A Advocacia-Geral da União (AGU) estima que evi-

tou uma perda para os cofres públicos de R$ 1 bilhão ao 
evitar na Justiça que, no cálculo do pagamento de auxí-
lio-transporte a servidores, fosse eliminado o desconto 
de 6% do salário dos que recebem o benefício.

A Medida Provisória 2.165-36/2001 estabelece que o 
valor do auxílio deve ser a diferença entre o gasto mensal 
do servidor com o transporte e o equivalente a 6% do seu 
vencimento ou soldo. O pedido na justiça havia sido feito 
por um militar. 

A decisão foi da Turma Nacional de Uniformização 
(TNU), da Justiça Federal, o que, segundo a AGU, signifi-
ca que tanto em 1º grau quanto em turmas recursais, vai 
se observar daqui para frente esse mesmo entendimento.

Na praça
A Nissan do Brasil lançou um programa piloto de lo-

cação de veículos zero-quilômetro. O projeto segue a de-
cisão mundial da montadora. Com a mudança no modelo 
de uso de carros, em que a posse não é mais tão desejada, 
as companhias buscam soluções para se manter no mer-
cado.

No caso do Brasil, cerca de 40% das vendas da indús-
tria automobilística está sendo feita para locadoras (e o 
destino final é motorista de aplicativo) ou pessoas com 
deficiência. Em ambos os casos, o modelo de venda dire-
ta cresce a partir de isenções fiscais. Mas o sistema afeta 
a margem de lucro das montadoras. Disputar diretamente 
o mercado de locação deve ser uma tendência.

Neste primeiro momento, a Nissan oferecerá o aluguel 
apenas a funcionários de fornecedores e prestadores de 
serviços que atendem à empresa.

Pedalada
O Banco Central dos neoliberais é técnico. Mas, um 

dia após Bolsonaro ter dado prazo ao ministro Paulo 
Guedes para “apresentar resultados”, o BC liberou com-
pulsórios e injetou R$ 135 bi na economia. Se fosse a 
Dilma, era intervenção no mercado.

Rápidas
A Coordenadoria do Núcleo Jovem da Associação Co-

mercial de Santos (ACS Jovem) realizará cerimônia de 
posse da nova gestão 2020 no próximo dia 3, às 18h30, 
no auditório da entidade *** O Trio Capitu, grupo in-
strumental fundado em 2012, faz o primeiro concerto da 
temporada em 13 de março, às 19h, no Teatro Noel Rosa, 
na Uerj, em programação especial em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher.
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Crise impede municípios  
de investirem no Carnaval
Pesquisa 
mostra que 43% 
destinaram 
recursos para 
áreas prioritárias

A crise financeira dos úl-
timos anos ainda reflete nas 
decisões de investimentos 
dos municípios brasileiros, 
que precisam destinar recur-
sos para áreas prioritárias. 
Nesse cenário, pesquisa da 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) mostra 
que, em 2020, pelo menos 
43% das cidades não inves-
tiram em eventos de Carna-
val, embora tais festas tradi-
cionais no país costumassem 
receber o apoio municipal. A 
maioria das gestões afirma 
que os recursos serão rea-

locados, especialmente, em 
saúde, educação e infraes-
trutura.

No total, a pesquisa cole-
tou respostas de 3.922 Mu-
nicípios, o que representa 
70,4% dos 5.568 existentes 
no Brasil. Assim, ainda pode 
ser maior o número de locais 
que não aportarão recursos 
na festividade. Na amostra, 
por exemplo, 61,4% das pre-
feituras - 2.410 - disseram 
que não destinaram verba 
para o carnaval. Desses, qua-
se todos (1.956) pontuaram 
que o motivo é que a gestão 
local possui outras priorida-
des - 770 afirmaram ainda 
falta de recursos.

Saúde

Quando questionados 
sobre onde a verba será re-
alocada, os municípios res-
ponderam: saúde (1.718), 
educação (1.374), infraes-
trutura (1.084), outros even-

tos culturais (937), funcio-
nalismo municipal (480), 
fornecedores (429) e outras 
despesas (306). A prefeitu-
ra, nesse caso, pôde escolher 
mais de um item na resposta.

Entre os 1.431 (34,6%) 
que vão dar suporte ao car-
naval, a maioria apoiará 
com infraestrutura (1.210), 
segurança (1.092) e recurso 
financeiro (1.082). Os Muni-
cípios que vão investir finan-
ceiramente estimam gastar, 
em média, R$ 179.391,63. 
No ano passado, os Entes 
locais pesquisados respon-
deram que gastaram, em mé-
dia, R$ 166.168,81 com os 
festejos.

A CNM analisa o cenário 
da economia brasileira mais 
estável, embora de forma 
tímida, com inflação e taxa 
de juros mais baixas e com 
projeções de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB). 
Assim, espera-se que, nos 
próximos anos, os gestores 

municipais possam decidir 
pela aplicação de recursos 
e mais investimentos em 
eventos como o carnaval. 
Isso é importante porque, 
para muitos Municípios, as 
festividades aquecem a eco-
nomia local, o que resulta 
em aumento na geração de 
empregos e na arrecadação 
de impostos.

Em 2019, a retomada eco-
nômica foi bastante lenta, re-
fletindo nas finanças públi-
cas municipais. Os gestores, 
portanto, tiveram que agir 
com muita cautela para or-
ganizar os orçamentos. Por 
isso, muitos governos locais 
retiraram o apoio ao carna-
val em 2020. É importante 
destacar ainda que grande 
parte dessa situação se deve 
à redução dos repasses de 
recursos federais e estaduais 
e à queda de arrecadação de 
tributos somadas ao aumen-
to de responsabilidades no 
atendimento à população. 

Senado pode convocar general para explicar ameaça ao Congresso
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, disse que 
na sessão do dia 3 de março 
vai colocar em votação o re-
querimento de convocação 
do general Augusto Heleno, 
ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), 
para explicar sua declaração 
de que o Congresso Nacio-
nal estaria chantageando o 
governo para liberação de 
emendas do Orçamento da 
União.

O general disse que o go-
verno não deveria “ceder às 
chantagens” do Congresso 
em relação à derrubada dos 
vetos do presidente Jair Bol-

sonaro ao orçamento impo-
sitivo. “Nós não podemos 
aceitar esses caras chantage-
arem a gente o tempo todo. 
Fo..-se”, disse.

A declaração feita pelo 
general Heleno, nesta quar-
ta-feira, provocou ampla re-
ação dos parlamentares, da 
sociedade e da mídia pelo 
tom de ameaça contra o 
Congresso Nacional.

Por meio de nota, Al-
columbre afirmou que 
“nenhum ataque à demo-
cracia será tolerado pelo 
Parlamento”. “O momen-
to, mais do que nunca, é 
de defesa da democracia, 

independência e harmonia 
dos Poderes para trabalhar 
pelo país. O Congresso 
Nacional seguirá cumprin-
do com as suas obriga-
ções”, disse.

Requerimento

O requerimento de con-
vocação foi apresentado 
pelo líder do PT no Sena-
do, Rogério Carvalho (SE), 
quer que o general expli-
que ao plenário “que tipo 
de chantagem, e quem está 
chantageando o governo”. 
Ele argumenta que “em uma 
democracia é papel do Con-

gresso tensionar sobre como 
o governo vai aplicar os re-
cursos”.  “Se isso é chanta-
gem, nós estamos entrando 
em período muito crítico da 
nossa democracia”, afirmou 
o senador.

“A representação do povo 
não é chantagem”, destacou 
o líder do PT, reafirmando o 
papel do Congresso Nacio-
nal na defesa dos interesses 
do povo. Para o líder do PT, 
a população precisa saber 
“que história é essa de chan-
tagem, ou se a declaração 
representa um desejo de fe-
char o Congresso do general 
Heleno”.

Aumentam empréstimos 
novos em iuan da China

Os novos empréstimos na 
China denominados em iuan 
totalizaram 3,34 trilhões de 
iuanes (US$ 476,97 bilhões) 
em janeiro, um aumento anu-
al de 110,9 bilhões de iuanes, 
mostraram os dados do Ban-
co Central divulgados nesta 
quinta-feira. O M2, medida 
ampla de oferta monetária 
que cobre o dinheiro em 
circulação e todos os depó-
sitos, subiu 8,4% em termos 
anuais, para 202,31 trilhões 
de iuanes no fim de janeiro, 
disse o Banco Central.

O crescimento do M2 foi 
0,3 ponto percentual mais 
lento que o nível no fim de 
dezembro e inalterado ante 
o nível do mesmo período 
do ano anterior. A medida 
estreita da oferta monetária 
(M1), que cobre o dinheiro 
em circulação mais os depó-
sitos à vista, ficou em 54,55 
trilhões de iuanes até o final 
de janeiro, inalterado em ter-
mos anuais.

O crescimento do M1 foi 
4,4 pontos percentuais mais 
lento que o nível no fim de 

dezembro e 0,4 ponto per-
centual mais lento ante o 
nível do mesmo período 
do ano anterior. Segundo 
o Banco Central, o M0, a 
quantia de dinheiro em cir-
culação, aumentou 6,6% 
em termos anuais, para 9,32 
trilhões de iuanes até o final 
de janeiro.

Conforme a agência Xi-
nhua, em janeiro, o banco 
central injetou 1,61 trilhão 
de iuanes de dinheiro líquido 
no mercado. O financiamen-
to social recém-acrescenta-
do, uma medida dos fundos, 
ficou em 5,07 trilhões de 
iuanes em janeiro, uma alta 
de 388,3 bilhões de iuanes 
em termos anuais. Pessoas 
físicas e empresas não finan-
ceiras recebem esse finan-
ciamento social do sistema 
financeiro.

Desde dezembro de 2019, 
os títulos do tesouro e títulos 
gerais de governos locais são 
incluídos nas estatísticas de fi-
nanciamento social total, dis-
se o banco central em seu site.

Mais um decreto 
inconstitucional

Para o Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros (IAB), 
é inconstitucional o Decreto 
9.759, assinado pelo presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, no dia 11 de abril de 
2019, com objetivo de extin-
guir todos os colegiados cria-
dos no âmbito da administra-
ção pública federal. Na sessão 
ordinária desta quarta-feira 
conduzida pela terceira-vice-
presidente, Adriana Brasil 
Guimarães, o plenário do IAB 
aprovou, por unanimidade, o 
parecer do relator José Gui-
lherme Berman, membro das 
comissões de Direito Consti-
tucional e Direito Administra-
tivo, que apontou a inconstitu-
cionalidade do decreto.

Venezuela denuncia 
EUA em Haia

O governo venezuelano de-
nunciou os Estados Unidos na 
Corte Penal internacional, em 
Haia (Holanda), por crimes 
de lesa-humanidade. Desde 
2015, a Venezuela é conside-

rada uma ameaça pelo país 
agora governado por Donald 
Trump e, por isso, sofre com 
uma série de sanções impos-
tas pelos EUA e pela União 
Europeia. Devido ao embar-
go, o presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, e outros re-
presentantes do governo bo-
livariano, afirmam que o país 
vive uma situação de guerra.

Varejo: vendas crescem 
3,6% em janeiro

Em janeiro, lojistas do va-
rejo registraram alta de 3,6% 
nas vendas, em relação a ja-
neiro de 2019, de acordo com 
o Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Experian, 
divulgado nesta quinta-feira. 
O resultado se deve princi-
palmente ao crescimento de 
7,9% do setor de tecidos, ves-
tuário, acessórios e calçados, 
o maior patamar verificado 
desde dezembro de 2018, 
quando alcançou 11,8%.O re-
latório detalha o desempenho 
do setor de supermercados, 
hipermercados, alimentos e 
bebidas, que apresentou o se-
gundo maior crescimento de 
janeiro, de 6,6%. 
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Municípios querem receber 
royalties da água

Pelo modelo de privatização da Cedae, a companhia 
vai captar e tratar a água, que será vendida a futuras con-
cessionárias responsáveis pela distribuição do produto. 
Por conta disso, os municípios onde a Cedae capta água 
atualmente querem receber um percentual sobre o preço 
de venda do produto. Estão chamando isso de royalties da 
água. Argumentam que a água é um bem finito extraído 
de seus territórios, assim como o petróleo. E se a Petro-
bras paga royalties a estados e municípios produtores de 
petróleo, a Cedae, defendem, tem que pagar aos governos 
locais royalties pela água suprimida dos mananciais.

Prefeitos pedirão apoio à Alerj
O prefeito de Cachoeira de Macacu, Mauro Soares, li-

dera o grupo dos prefeitos que querem receber os royal-
ties da água com a privatização da Cedae. Ele já cobrou 
uma definição do governador Wilson Witzel. Os prefeitos 
da região apoiam a inciativa. O grupo quer pelo menos 
5% da arrecadação da Cedae com a venda da água captada 
em seus mananciais. Caso não consigam um acordo com 
o governo e a direção da Cedae, os prefeitos vão recorrer 
à Alerj, onde farão lobby para aprovação de uma lei que 
lhes garanta o pagamento dos royalties.

Novos deputados, antigas ideias
O deputado federal Paulo Ganime e o estadual Alexan-

dre Freitas, ambos do partido Novo, dizem que vão per-
correr o estado com um gabinete itinerante. O objetivo, 
segundo eles, é prestar contas dos seus mandatos, ouvir 
demandas da população, além de divulgar os valores do 
Novo, incentivando o exercício da boa política. Só que 
em tempos de smartphones e redes sociais, colocar uma 
banquinha na rua parece (e realmente é) uma forma bem 
antiga de se comunicar com os eleitores. O que há de novo 
nisso? Cadê a criatividade, nobres parlamentares?

Delegacia para pessoas com defi ciência
Projeto de lei em tramitação na Alerj cria a Delegacia de 

Proteção à Pessoa com Deficiência, que será responsável 
pelo atendimento das pessoas com deficiência quando do 
registro de ocorrências em que sejam vítimas. Segundo a 
proposta, assinada pelo presidente da Alerj, deputado An-
dré Ceciliano (PT) e pelo deputado Márcio Pacheco (PSC), 
uma equipe multidisciplinar fará os atendimentos às víti-
mas e será treinada, inclusive, para atender pessoas surdas.

Crivella não vai à Câmara
As relações entre o prefeito Marcelo Crivella e os verea-

dores cariocas continuam conflituosas. Tanto que o prefeito 
nem compareceu à abertura dos trabalhos legislativos da 
Câmara na última segunda-feira. A tradicional mensagem 
do Executivo aos nobres foi lida pelo líder do governo na 
Casa, vereador Dr. Jairinho (MDB), que tem a função de 
defender a administração municipal diante dos colegas.

Secretária de Niterói nega candidatura
A secretária municipal de Fazenda de Niterói, Giovan-

na Victer, nega que tenha sido convidada para compor a 
chapa do PDT para disputar a Prefeitura do Rio ao lado da 
deputada estadual Martha Rocha, como havia informado 
à coluna uma fonte do partido. “Com relação à nota pu-
blicada sobre uma possível participação em chapa majori-
tária do município do Rio de Janeiro, informo que não há 
tratativas nesse sentido”, diz nota enviada pela secretária.

Prefeito de Cachoeira de Macacu, Mauro Soares

Giovanna Victer

APL – ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
Aviso de Leilão – Edital nº 002/2020; Data: 28 de Abril de 2020, 
às 13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18° andar, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da 
Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas, etc.), Sucatas Inservíveis não 
identificadas e Veículos com impedimentos judiciais. A Prefeitura 
Municipal de Seropédica, RJ, torna público que realizará, na data 
acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas 
etc.), Sucatas Inservíveis não identificadas e Veículos com 
impedimentos judiciais  retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram 
no Pátio terceirizado da concessionária APL – Administração de 
Pátios e Leilões Ltda (CNPJ: 29.953.833/0001-59). A cópia do 
Edital completo poderá ser obtido junto a Comissão de Leilão da 
Prefeitura, situada à Rua Maria Lourenço, n° 18 – Fazenda Caxias 
- Seropédica/RJ , em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio 
eletrônico www.seropedica.rj.govbr e www.aplpatios.com.br.

COOMOTAM – COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI 
DE MANGARATIBA - CNPJ N° 32.072.902/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, con-
voca os seus cooperados a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a 
ser realizada em 21 de Março de 2020 na Rua Coronel Moreira da Silva 
89, com primeira convocação às 8:00 h, com presença de 2/3 do numero  
de cooperados, em segunda convocação às 9:00 h, com a presença da 
metade mais 01 (um) do numero  de cooperados e com terceira e ultima  
convocação às 10:00 h, com a presença de no mínimo de 10 (dez) coope-
rados em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: - Atualização de endereço; Prestação e aprovação 
das Contas do Exercício de 2019, compreendendo: ° Relatório de Gestão; 
°Parecer do Conselho Fiscal; °Apresentação de Balanço; ° Destinação 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-
se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; - Eleição 
dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; - Assuntos de interesse 
da Sociedade. Mangaratiba, 21 de Fevereiro de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

AVISO DE LEILÃO 
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que, no dia 11 Março de 2020 às 13:00h Local: 
Estrada São Pedro de Alcântara, nº 412, Deodoro, Rio de Janeiro/
RJ, realizará o leilão REBDETRO02-20, na forma presencial e 
online, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, 
classificados como conservados, sucatas aproveitáveis ou sucatas 
inservíveis e não reclamados por seus proprietário, devidamente 
notificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES n° 1267/2016 e 
adequação da Portaria DETRO nº 1429/2018, tendo como leiloeiro 
o SR. ALEXANDRO LACERDA, inscrito na JUCERJA sob o nº 103. 
A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites www.
detro.rj.gov.br / www.rebocarleiloes.com.br

Brasil tem a maior quantidade de 
cartões de crédito e débito da AL

Varejo virtual: Região Sudeste perde 
relevância, mas ainda lidera com 61,72%

O Brasil tem a maior 
quantidade de cartões em 
circulação da América La-
tina. A conclusão é da Min-
sait Payments, empresa do 
grupo Indra, de consultoria 
e tecnologia e está presente 
no “Informe de Pagamen-
tos”, relatório anual que 
analisa tendências de tecno-
logia no setor de meios de 
pagamento na América La-

tina e Europa. Dados apon-
tam que o país tem mais de 
513 milhões de cartões de 
crédito e débito em circu-
lação (513.509), número 
consideravelmente superior 
ao de seus pares latino-ame-
ricanos.

De acordo com as in-
formações apresentadas, 
o México é o segundo co-
locado, com 167.572 mi-

lhões de cartões em cir-
culação. A Argentina vem 
em terceiro lugar, com 
109.937 milhões e a Co-
lômbia, em quarto, com 
44.861 milhões. Em quin-
to lugar, está o Chile, com 
40.292 milhões.

A quantidade de cartões 
presente no Brasil é con-
sideravelmente superior 
também à de países euro-

peus. Ainda segundo as 
informações do relatório, 
o Reino Unido é o “cam-
peão” local, mas ainda as-
sim tem menos de um terço 
da quantidade brasileira de 
cartões: 158.009 milhões 
em circulação. A Espa-
nha vem em segundo lu-
gar, com 83.724 milhões e 
Portugal, em terceiro, com 
30.236 milhões.

Estudo da Social Miner 
intitulado Relatório de Com-
portamento do Consumidor 
Brasileiro em 2019, revela 
detalhes sobre o desempe-
nho das lojas virtuais ao lon-
go do ano e insights sobre 
o comportamento dos con-
sumidores no período. Para 
isto, a empresa analisou sua 
base - composta por mais de 
41 milhões de cadastros dos 
brasileiros - entre os dias 1º 
de janeiro e 31 de dezembro 
de 2019.

A pesquisa revelou que as 
pessoas que se declararam 
do gênero feminino foram as 
que mais compraram no ano 
passado, com 60,8% dos pe-
didos feitos, deixando os ho-
mens com representativida-
de de 39,2%. Outro aspecto 
analisado no relatório é por 
qual dispositivo os brasilei-
ros compraram virtualmente 
algum produto. A conclusão 

é que os computadores - 
desktop - ainda são os mais 
usados para compras pela 
internet e, em 2019, tiveram 
uma representatividade de 
69%, enquanto apenas 31% 
dos consumidores optaram 
por comprar usando dispo-
sitivos móveis, como celu-
lares.

Outro dado do relatório 
que chama atenção é a re-
presentatividade por gêne-
ro dentro de cada uma das 
categorias, com destaque 
para beleza e eletrônicos & 
informática. Isto porque a 
primeira delas - beleza - teve 
84,6% das vendas realizadas 
pelo público feminino. En-
quanto isso, na categoria de 
eletrônicos & informática a 
maior representatividade foi 
do público masculino, res-
ponsável por 93,3% das ven-
das da categoria.

Além disso, o relatório 

traz dados de vendas de ca-
tegorias por dispositivo, re-
velando que itens de beleza 
tem maior volume de vendas 
realizadas pelo mobile, com 
39,13% dos pedidos finali-
zados pelo celular. Enquanto 
isso, a categoria de eletrôni-
cos & informática apresen-
ta o caminho inverso com 
87,9% realizadas por meio 
do desktop.

As questões ligadas à 
logística e entrega ainda 
impactam diretamente no 
volume de vendas, princi-
palmente em regiões afas-
tadas dos pólos de distribui-
ção, com isso, cerca de 44% 
dos consumidores do Norte, 
alegam não estar dispostos a 
pagar pelo valor do frete, e 
consequentemente desistem 
de comprar, segundo dados 
da pesquisa sobre o perfil 
de compra em 2019 também 
realizada pela Social Miner. 

No entanto, de acordo com 
o relatório que revela a per-
formance dos e-commerces 
ao longo de 2019, apesar de 
o Sudeste deter a maior re-
presentatividade em vendas 
(61,72%) no ano passado, 
ele perdeu relevância em 
relação a 2018, quando con-
centrava 67,29% das con-
versões. Por outro lado, as 
outras regiões do país, sem 
exceção, registraram um 
crescimento no volume de 
pedidos, com destaque para 
Sul e Nordeste, que cresce-
ram, respectivamente, 2,44 
e 1,73 pontos percentuais, 
passando de 12,54% para 
14,98% e de 12,32% para 
14,05%, de um ano para o 
outro, o que pode nos indi-
car que, pouco a pouco, o 
varejo virtual esteja vencen-
do os desafios logísticos e 
conquistando novos merca-
dos no Brasil.

Concessionárias registram 
vendas de 18 mil veículos 
seminovos pela internet

As concessionárias de veí-
culos compraram e venderam 
cerca de 18 mil automóveis 
seminovos no mês de janeiro 
na plataforma de repasse on-
line da Auto Avaliar. O volu-
me representa cerca de 10% 
do total de venda de modelos 
zero quilômetro pelas distri-
buidoras no período, com 184 
mil unidades emplacamentos.

O montante negociado 
na plataforma da empresa é 
38% maior em relação a ja-
neiro do ano anterior, quan-
do foram registradas cerca 
de 13 mil unidades vendidas.

Segundo dados da plata-
forma Auto Avaliar, utilizada 
atualmente por mais de 3,2 
mil concessionárias e cerca 
de 30 mil lojistas multimar-
cas no Brasil, o comércio ele-
trônico de veículos semino-
vos e usados no Brasil atingiu 
a cifra de R$ 5,2 bilhões em 
negócios no ano de 2019. 

A movimentação financei-
ra é 53% maior em relação ao 
período do exercício anterior, 
quando as vendas somaram 
R$ 3,4 bilhões. As distribui-

doras comercializaram no 
ano cerca de 180 mil automó-
veis pela plataforma da Auto 
Avaliar, um crescimento de 
41% em comparação com o 
ano anterior. O valor médio 
das vendas foi de R$ 28,8 mil 
por veículo em 2019. 

Segundo JR Caporal, 
CEO da Auto Avaliar, o re-
passe online de seminovos 
é atualmente uma estratégia 
utilizada pelo varejo auto-
mobilístico para ampliar 
seus negócios no Brasil, em 
paralelo com as vendas de 
zero quilômetro. “O uso de 
uma plataforma B2B para 
comércio de veículos traz 
mais agilidade e garante, so-
bretudo, maior transparência 
no repasse de automóveis 
feito entre concessionárias e 
lojistas”, comenta.

“Para se ter uma ideia, 
a rentabilidade dos nossos 
clientes com o repasse de 
veículos chega a dobrar, im-
pulsionado especialmente 
pela gestão eficiente e con-
trole efetivo na operação”, 
acrescenta Caporal.

Vestuário impulsiona 
aumento de 3,6% nas 
vendas do varejo

As vendas no varejo regis-
traram alta de 3,6% no pri-
meiro mês de 2020, quando 
comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Segun-
do o Indicador de Atividade 
do Comércio da Serasa Expe-
rian, o aumento foi impulsio-
nado pelo setor de Tecidos, 
Vestuário, Acessórios e Cal-
çados, que teve crescimento 
de 7,9% no período analisa-
do. O número é o maior re-
gistrado pelo segmento desde 
dezembro de 2018 (11,8%). 
Confira abaixo:

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
o aumento da renda gerado 
pelas vagas temporárias no 
período ajudou a impulsio-
nar as vendas de oportuni-
dade de Tecidos, Vestuário, 
Calçados e Acessórios du-
rante o mês, quando o con-
sumidor troca os presentes 
de Natal. “Com maior poder 
de compra do consumidor no 
fim do ano, segmentos mais 
ligados à renda costumam 

ser impactados positivamen-
te. O varejo, sabendo disso, 
aproveita o movimento de 
trocas e realiza diversas pro-
moções, o que pode ter be-
neficiado o setor”, comenta.

Supermercados, Hiper-
mercados, Alimentos e Bebi-
das tiveram o segundo maior 
crescimento de janeiro/20 
(6,6%), em relação ao pri-
meiro mês do ano passado. 
Móveis, Eletrodomésticos, 
Eletroeletrônicos e Informá-
tica e Material de Constru-
ção aparecem na sequência. 
Combustíveis e Lubrifican-
tes e Veículos, Motos e Peças 
registraram queda de 4,9% e 
1,4%, respectivamente.

Na análise com dezem-
bro/19, a atividade do co-
mércio teve queda de 2,0%, 
também puxada por Teci-
dos, Vestuário, Calçados e 
Acessórios (-3,3%). Apenas 
Combustíveis e Lubrifican-
tes e Material de Construção 
apresentam alta, de 1,0% e 
0,5%, respectivamente.



FinanceiroMonitor Mercantil  n Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 5

MEMX concorrerá  
com a Nyse e a Nasdaq

A Comissão de Valores Mobiliários, para agradar a B3, 
fez de tudo para impedir a quebra do monopólio no mer-
cado de ações brasileiro e durante anos deixou engaveta-
do o projeto da bolsa que será instalada no Rio. No ano 
passado, com as decisões de Paulo Guedes, rapidamente 
aprovou o projeto. Que diferença do sistema norte-amer-
icano. Lá funcionavam harmonicamente a bolsa de Nova 
York e a Nasdaq. Agora, surge a Members Exchange, a 
MEMX, que somente aguarda a aprovação da Securities 
and Exchange Commission, mas já marcou a estreia para 
o próximo dia 24 de julho.

O JPMorgan Chase, o Goldman Sachs e a Jane Street 
Capital, empresa de trading, são os mais novos acionistas 
da nova bolsa e se juntam a outros nove fortes membros 
do setor financeiro que ajudaram a fundar da entidade. As 
novas empresas terão assentos no conselho e os mesmos 
direitos de voto dos investidores originais, O interessante 
é a política de contratação da nova bolsa. Jonathan Kell-
ner, o CEO da instituição, tinha o mesmo cargo na cor-
retora Instinet, da Nomura Holdings. Thomas Fay, diretor 
de operações, e Dominick Paniscotti, diretor de tecnolo-
gia, vieram da Nasdaq. Louise Curbishley será a diretora 
financeira, e Lindsay Gilliam, a diretora de pessoal. Por 
enquanto, a equipe é formada por 30 pessoas, e a sede é 
em Jersey City, Nova Jersey.

Bradesco e XP divergem sobre Ultrapar
Os analistas do Bradesco BBI e da XP Investimentos man-

tiveram a classificação de acima da média para as ações da 
Ultrapar, mas discordaram em relação do futuro da empresa. 
Os do banco foram mais otimistas ao prever que a Ipiranga 
e a Oxiteno se recuperarão rápido neste ano, com a primeira 
entregando volumes maiores de produção e efetuando mais 
cortes de custos, esperando que, todas as empresas da hold-
ing terão crescimento de 30% em 2020. O preço-alvo estab-
elecido é R$ 28, com valorização de 17%.

Os da XP Investimentos estão mais cautelosos, admitin-
do que o mercado deverá ter reação desfavorável aos re-
sultados divulgados pela Ultrapar, que divulgou prejuízo 
no quarto trimestre. Acham que a alavancagem do grupo 
continua elevada, com relação de 2,87 vezes da dívida 
líquida sobre Ebitda, e tal patamar de endividamento não 
condiz com notícias de que o grupo avalia investimentos 
em refino, em virtude da limitação de capital. O preço-
alvo estabelecido é R$ 24.

Ação da Marfrig pode chegar a R$ 14
Apesar das perspectivas robustas para 2020, com os re-

sultados com a aquisição de 31,2% na National Beef e o 
pagamento de dívidas caras, os analistas da Ágora Inves-
timentos elevaram o preço-alvo da Marfrig de R$ 12 para 
R$ 14, mas mantiveram como neutra a recomendação para 
a ação. Quanto ao desempenho no último trimestre do ano 
passado, consideram que, por causa da demanda da China, 
o lucro representou um grande avanço em relação aos últi-
mos três meses de 2018, quando a companhia reportou um 
prejuízo de R$ 1,3 bilhão, e a empresa conseguiu superar 
as próprias estimativas para o período.

Raia Drogasil: otimismo surpreendente
O Itaú BBA e o Morgan Stanley fizeram avaliações 

positivas sobre o balanço da Raia Drogasil, mas os do ban-
co brasileiro ficaram tão empolgados que classificaram 
os resultados de “impressionantes”, destacando o cresci-
mento sólido de 20% nas vendas mesmas lojas, quando a 
expectativa era de aumento de apenas 2%. A empolgação 
é tanta que anunciam que 2020 será um ano brilhante para 
a empresa. O engraçado é que, apesar de tanta excitação, 
admitem que neste ano, a ação da Raia Drogasil deverá 
ter alta de apenas 8,1%, pois o preço-alvo foi estabelecido 
em R$ 130.

Mais comedidos, os do banco de investimento norte-
americano consideraram que os resultados foram os pro-
jetados, com crescimento de 20% na margem bruta ano a 
ano e uma expansão de 7,3% nas mesmas lojas, acima da 
inflação. Acham que a perspectiva é boa para 2020, mas 
afirmam que a cotação das ações da rede de farmácias está 
em nível elevado e mantiveram a recomendação de igual 
à média do mercado.

Resultado do Burger King foi fraco
O resultado do Burger King, de modo geral, foi 

fraco, com o principal destaque sendo a queda das 
vendas nas mesmas lojas. Essa foi a conclusão dos 
analistas do Bradesco BBI, que enxergam que esse 
será o provável ponto focal do mercado, mesmo com 
as expectativas alinhadas para um número negativo. 
Como detalhes positivos apresentaram a estabili-
dade da margem bruta estável e as meta alcançadas 
na expansão de lojas, mas já concluem que isso não 
será suficientes para atrair compradores marginais do 
case. Destacam, no entanto, que a ação ficará atrativa 
quando for identificada uma recuperação substancial 
das vendas nas mesmas lojas.

Multivarejo do Pão de Açúcar não foi bem
O Bradesco BBI destacou que o resultado do Pão de 

Açúcar foi fraco, principalmente no segmento de multiva-
rejo. A companhia atribuiu a menor rentabilidade em mul-
tivarejo a itens não recorrentes. Por outro lado, o negócio 
do Assaí continuou mostrando crescimento bom.

DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.
NIRE (matriz) 35.300.333.667 - CNPJ nº 05.886.614/0001-36

FILIAL AG Seropédica NIRE 339.0133205-1 - CNPJ nº 05.886.614/0036-66
MEMORIAL DESCRITIVO

DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A., sociedade anônima com 
sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Av. Henry Ford, 643, 
Presidente Altino, CEP 06210-905, inscrita na JUCESP sob o NIRE 
35.300.333.667 e no CNPJ sob o nº 05.886.614/0001-36, neste ato 
representada por seus diretores que este subscrevem, vem, nos termos e 
para os efeitos do Art. 1º do Decreto nº 1.102/1903, prestar as seguinte 
informações acerca do estabelecimento abaixo qualificado, para fins de 
alteração cadastral de sua matrícula como Armazém Geral,  face à alteração 
do respectivo endereço: 1. Estabelecimento. Filial da Companhia estabelecida 
no Município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, Estrada de Miguel 
Pereira, nº 125, Galpão 2 - Armazém Geral, Carretão - Condomínio 
Empresarial Golgi Seropédica, Bairro São Miguel, CEP 23893-890, inscrita 
na JUCERJA sob o NIRE 339.0133205-1 e no CNPJ sob o nº 05.886.614/0036-
66. 2. Capital Social. O capital social da DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA
INTEGRADA S.A. é de R$ 237.754.780,68 (duzentos e trinta e sete milhões, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e sessenta
e oito centavos), tendo sido destacado, unicamente para fins fiscais, o capital 
de R$1,00 (um real) para o Estabelecimento. 3. Capacidade. A capacidade
em metros quadrados para guarda com segurança das mercadorias de
terceiros é de 10.500 m² (dez mil e quinhentos metros quadrados)
verticalizados com estrutura porta-paletes, com capacidade para 10.764
posições, totalmente coberta. 4. Comodidade. A unidade armazenadora
apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural
e funcional, com condições de uso imediato. 5. Equipamentos de Informática 
e Controle Operacional e Administrativo. O estabelecimento possui
equipamentos de informática conectados em rede, com sistema de
gerenciamento contábil e operacional, de forma a assegurar o cumprimento 
à legislação vigente, em especial no que tange ao registro de entrada e saída 
de mercadorias. 6. Infraestrutura. possui infraestrutura completa consistindo 
em: (i) Portaria blindada; (ii) Sala destinada as atividades administrativas;
(iii) Área para carga e descarga com 3.073m² (três mil e setenta e três metros 
quadrados), revestida em pedregulho dentro das especificações técnicas a
suportar o peso de veículos de carga, com cobertura de estrutura metálica; 
(iv) 20 sanitários; (v) estacionamento com 42 (quarenta e duas) vagas
demarcadas. 7. Sistema de proteção Contra Incêndio. a edificação em que
se encontra o armazém conta com sistema de proteção contra incêndio
composto por 35 hidrantes, 186 extintores, detectores de fumaça, 3190
sprinklers (sistema de chuveiros automáticos), além de alarmes sonorizados 
da Marca Eaton. 8. Sistema/Instalações de Monitoramento e Segurança. 
circuito fechado de TV digital, com monitoração 24 horas; área totalmente
murada, com monitoramento central e por zona; além de guarita com
segurança credenciada 24 horas. 9. Equipamentos Operacionais de
Movimentação e Correlatos: 5 (cinco) Empilhadeiras Elétricas da marca Linde 
com capacidade de 1700 kg; 3 (três)  Transpaleteiras Elétricas da marca
Linde com capacidade de 2.500 Kg; 3.000 (três mil) palletes de madeira PBR 
(1,00x1,20m); 20 (vinte) Coletores de Dados da marca Motorola; 10 (dez)
computadores, 2 (duas) impressoras e 5 (cinco) ramais. 10. Natureza e
Discriminação das Mercadorias. Serão recebidos para armazenagem
produtos alimentícios e bebidas em geral, rações animais e produtos
industrializados em geral aptos a serem guardados em temperatura ambiente, 
nacionais ou importados já nacionalizados, incluindo, de forma não restritiva, 
equipamentos de uso comercial, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, produtos 
e materiais fotográficos, de telecomunicações, aparelhos, peças e acessórios 
para telefonia, celulares, equipamentos e acessórios para informática,
baterias, confecções, calçados, acessórios e artigos do vestuário masculino 
e feminino, equipamentos e artigos esportivos, brinquedos, móveis e artigos 
de decoração, instrumentos musicais, livros, CDs, artigos de papelaria,
material de construção, ferramentas e correlatos. Declaramos, para todos os 
fins e efeitos, que as informações apresentadas neste memorial descritivo,
definem fidedignamente todos os itens relacionados à filial estabelecida no
Município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, Estrada de Miguel
Pereira, nº 125, Galpão 2 - Armazém Geral, Carretão - Condomínio
Empresarial Golgi Seropédica, Bairro São Miguel, CEP 23893-890, inscrita
na JUCERJA sob o NIRE 339.0133205-1 e no CNPJ sob o nº 05.886.614/0036-
66. Osasco, 1º de outubro de 2018. DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA
INTEGRADA S.A. - por JOSÉ TIMOTHEO DE BARROS e CARLOS
EDUARDO ROSALBA PADILHA.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/11/2019

1. Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de novembro de 2019, às 09:30 
horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada 
no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, 
nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 
de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do acionista
representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno  Secretária: Sra. Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a retificação do item
5 do Boletim de Subscrição datado de 06/05/2019, em razão de ter constado 
no documento o prazo equivocado para integralização do valor do aumento de 
capital. 5. Deliberações: Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que
segue: 5.1. Retificar o item 5 do Boletim de Subscrição datado de 06/05/2019,
em razão de ter constado equivocadamente neste documento o prazo para
integralização do valor de R$ 38.500.000,00 (trinta e oito milhões e quinhentos 
mil reais), quando, efetivamente, deveria ter constado o prazo de 12 (doze)
meses. Em virtude desta deliberação, o item 5 do Boletim de Subscrição
datado de 06/05/2019, deve ser lido com a seguinte redação: “5. Forma e
prazo de integralização: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil
reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, e o valor 
restante de R$ 38.500.000,00 (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais)
será integralizado em até 12 (doze) meses da presente data.” 5.1. Aprovar a 
lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto
no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata 
que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. 
Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; 
Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mat-
tioli Tâmega). Niterói, 06/11/2019. “Confere com a original lavrada em livro
próprio”. Ass.: Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 14/02/2020 sob o
nº 00003851686 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo
Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados os professores do Instituto Italiano 
de Cultura e Personale Consultoria e Treinamento Ltda a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de março de 
2020, às 14h, em primeira convocação, e às 14h e 30 min, em segunda e 
última convocação, com qualquer número, no auditório do Sinpro-Rio, Rua 
Pedro Lessa, 35/2º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para discutirem e de-
liberarem  a seguinte ORDEM DO DIA: - Debater e deliberar sobre proposta 
de acordo coletivo apresentada em mesa de mediação junto ao Ministério 
Público do Trabalho, oferecida pelo Instituto Italiano de Cultura e Personale 
Consultoria e Treinamento Ltda. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.

Oswaldo Teles
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
18 ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MUNDO.COM 

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ 04.950.177/0001-00 / NIRE 33.4.0004124-1

O Presidente da MUNDO.COM COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS 
DE TURISMO E EVENTOS LTDA, convoca todos os seus cooperados 
para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 16 de março de 2020, 
na sede da ABAV na Rua Senador Dantas 76 – 2º Andar – Centro- RJ. 
Com primeira chamada às 12:00h com a presença de 2/3 dos coopera-
dos em dia com suas obrigações; segunda convocação às 13:00h com 
a presença de ½ + 1 dos cooperados em dia e terceira e última convo-
cação às 14:00h com presença de no mínimo 10 cooperados em dia 
com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 1)  Apresentação do Balanço de 2019; 2)  Eleição de Conselho 
Fiscal; 3) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.

Lucro do GPA cai e varejista 
prevê a venda de alguns ativos

Com resultados fracos no 
quarto trimestre, o Grupo 
Pão de Açúcar deve se des-
fazer de ativos considerados 
não essenciais nos próximos 
meses, o que geraria recursos 
de cerca de R$ 3 bilhões. O 
anúncio foi feito nesta quin-
ta-feira pelo vice-presidente 
de finanças, Christophe José 
Hidalgo em teleconferência 
com analistas e investidores 
para comentar o balanço do 
quarto trimestre. 

“Estamos olhando e te-
mos bastante oportunidade 
de monetizar ativos, umas de 
curto prazo, outras de médio 
prazo”, disse o executivo. 
Ativos imobiliários, postos 
de gasolina e até mesmo 
operações na Argentina ou 

no Uruguai são os possíveis 
alvos a serem vendidos.

O grupo varejista GPA, 
dono das bandeiras Pão de 
Açúcar, Extra e Assaí, divul-
gou na quarta-feira que teve 
tem lucro líquido consoli-
dado de R$ 98 milhões no 
quarto trimestre, queda de 
71,4% ante mesma etapa de 
2018. O resultado do 4º tri-
mestre do GPA veio abaixo 
da previsão média de analis-
tas consultados pela Refini-
tiv, de R$ 327,6 milhões.

O GPA também pretende 
acelerar sua própria divisão 
de atacarejo este ano, com 20 
novas lojas e 10 conversões 
de hipermercados Extra para 
Assaí, segundo o presidente 
do Assaí, Belmiro Gomes. 

Já a performance opera-
cional do grupo medida pelo 
lucro antes de impostos, 
juros, amortização e depre-
ciação (Ebitda, na sigla em 
inglês) ajustado, marcou R$ 
1,06 bilhão entre outubro e 
dezembro, queda de 15,9% 
ano a ano, mas praticamen-
te em linha com a previsão 
média de analistas, de 1,03 
bilhão de reais.

A receita líquida do GPA, 
que concluiu em dezembro a 
compra do colombiano Gru-
po Éxito, cresceu 23,6% no 
trimestre, sobre um ano an-
tes, a R$ 17,3 bilhões. Na 
outra ponta, as despesas com 
vendas, gerais e administra-
tivas avançaram 18,5%, para 
R$ 2,43 bilhões.

A companhia afirmou no 
relatório de resultados que 
planeja continuar a acelerar 
expansão orgânica da rede 
Assaí, do chamado atacare-
jo, com a abertura de apro-
ximadamente 60 novas lojas 
da marca nos próximos três 
anos, e estuda a conversão 
de cerca de 20 lojas Extra 
Hiper para Assaí.

O GPA também definiu 
meta de atingir faturamento 
bruto de R$ 50 bilhões para 
essa linha de negócios em 
2022. Em 2019, a receita 
bruta foi de R$ 30,3 bilhões. 
O grupo também planeja 
abrir, reformar ou converter 
de 20 a 24 lojas na Colôm-
bia, 4 a 6 no Uruguai e 2 a 3 
na Argentina, tudo em 2020.

Petrobras estima distribuir US$ 3 bilhões aos acionistas este ano
A Petrobras prevê distri-

buir US$ 3 bilhões aos acio-
nistas em 2020, sob a forma 
de juros sobre capital pró-
prio (JCP) e dividendos, in-
formou nesta quinta-feira a 
diretora-executiva de Finan-
ças e Relacionamento com 
Investidores, Andrea Almei-
da, durante teleconferência 
dos resultados da companhia 
no quarto trimestre e no acu-
mulado de 2019, publicados 
na noite de quarta-feira.

A empresa admitiu que 
está sentido impactos do co-
ronavírus nos preços de ven-
da do petróleo no primeiro 
trimestre do ano> Houve 
uma redução dos valores 
globais. A declaração é da 
diretora-executiva de Refino 

e Gás Natural, Anelise Lara, 
também presente a telecon-
ferência com analistas de 
mercado sobre os resultados 
da empresa no ano passado. 
A companhia prevê no perí-
odo uma possível diminui-
ção das exportações diante 
de paradas programadas de 
produção, disse a diretora-
executiva de Refino e Gás 
Natural, Anelise Lara.

O Conselho de Adminis-
tração, em reunião realiza-
da na quarta-feira, aprovou 
remuneração aos acionistas 
sob a forma de dividendos 
no valor de R$ 1,7 bilhão 
para as ações ordinárias (R$ 
0,233649 por ação) e R$ 2,5 
milhões para as ações pre-
ferenciais (R$ 0,000449 por 

ação) em circulação, com 
base no resultado anual de 
2019. Todos os valores serão 
atualizados pela variação da 
taxa Selic de 31 de dezem-
bro de 2019 até a data do pa-
gamento.

O pagamento do dividen-
do será realizado em 20 de 
maio de 2020 e os acionistas 
terão direito à remuneração, 
na seguinte forma: 1. A data 
de corte para os detentores de 
ações de emissão da Petro-
bras negociadas na B3 será 
no dia 22 de abril de 2020 e a 
record date para os detento-
res de American Depositary 
Receipts (ADRs) negociadas 
na New York Stock Exchan-
ge – NYSE será o dia 24 de 
abril de 2020. 2. As ações da 

Petrobras serão negociadas 
na B3 e NYSE a partir do dia 
23 de abril de 2020. 

O valor total distribuído 
aos acionistas referente ao 
exercício de 2019 será de 
R$ 10,6 bilhões, equivalen-
te a R$ 0,73 por ação ordi-
nária e R$ 0,92 por ação 
preferencial em circulação. 
“Essa proposta de remunera-
ção aos acionistas, que será 
encaminhada para delibera-
ção da Assembleia Geral de 
Acionistas em 22 de abril, 
considera que a companhia 
atenderá ao mínimo requeri-
do pela lei e por seu estatu-
to social, em linha com sua 
gestão financeira e com a 
meta de redução da dívida”, 
explicou a petroleira.

Correios estão no radar da privatização
Responsável pela exe-

cução do sistema de envio 
e entrega de correspondên-
cias no Brasil, os Correios 
também caminham para a 
privatização. O anúncio foi 
feito nesta quinta-feira pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
que também afirmou que a 
reforma administrativa, que 
ainda não foi encaminhada 

pelo governo ao Congresso, 
está “madura”.

Em evento no Palácio do 
Planalto de lançamento de 
crédito imobiliário com taxa 
fixa pela Caixa Econômica 
Federal, Bolsonaro também 
fez elogios ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O ministro tem pressionado 
pelo envio da reforma admi-

nistrativa ao Legislativo, por 
considerá-la essencial para 
a recuperação da economia, 
mas uma fonte com conheci-
mento do assunto disse à Reu-
ters que o encaminhamento da 
proposta foi adiado. 

Atualmente, a legislação 
brasileira prevê o monopólio 
da ECT nos serviços de car-
ta, cartão postal, correspon-

dência agrupada e telegra-
ma. Fundada em março de 
1969, a empresa pública foi 
perdendo status nos últimos 
anos. Durante os anos 2000, 
novamente os Correios fo-
ram alvo de propostas de 
mudanças e modernização, 
retomando, em alguns as-
pectos, o que fora planejado 
na década de 1990.
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Lucro do Banco Central  
cai pela metade em 2019
Passou de R$ 
172,1 bilhões em 
2018 para  
R$ 85,57 bilhões 

Depois de registrar lu-
cro de R$ 172,1 bilhões em 
2018, o Banco Central (BC) 
fechou 2019 com lucro ope-
racional de R$ 85,57 bilhões. 
O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) aprovou hoje 
(20) o balanço com as contas 
da instituição financeira no 
ano passado.

Do lucro total, R$ 42,93 
bilhões correspondem ao lu-
cro operacional (ganhos com 
o exercício da atividade), R$ 
35,08 bilhões ao lucro com 
reservas internacionais e de-
rivativos cambiais (como os 
swaps, que equivalem à ven-
da de dólares no mercado fu-
turo) e R$ 7,56 bilhões vêm 

de recursos de equalizações 
cambiais recebidos do Te-
souro Nacional.

Desde 2008, o banco re-
gistra os resultados opera-
cionais e cambiais de forma 
separada. No primeiro se-
mestre do ano passado, o BC 
tinha tido lucro operacional 
de R$ 21,04 bilhões e perda 
de R$ 7,56 bilhões com as 
equalizações cambiais, que 
foi coberta pelo Tesouro. No 
segundo semestre, o órgão 
teve lucro operacional de R$ 
21,89 bilhões e lucro de R$ 
35,08 bilhões com as opera-
ções cambiais, impulsionado 
pela alta do dólar.

A moeda norte-america-
na, que subiu 3,5% ano pas-
sado, multiplica o valor em 
reais das reservas interna-
cionais, que fecharam 2019 
em US$ 359.394 bilhões. 
Isso ampliou os ganhos da 
autoridade monetária, mes-
mo com a venda de cerca de 
10% das reservas externas 

pelo BC no segundo semes-
tre do ano passado. Outra 
parte do lucro cambial vem 
do resultado das operações 
de swap cambial, que fun-
cionam como venda de dó-
lares no mercado futuro.

Por causa da nova le-
gislação que regulamen-
ta a relação entre o Banco 
Central e o Tesouro, a des-
tinação dos lucros da auto-
ridade monetária mudou. 
Os resultados positivos do 
primeiro semestre foram 
repassados ao Tesouro 
Nacional. Em relação ao 
segundo semestre, somen-
te o lucro operacional será 
transferido ao Tesouro em 
até dez dias úteis. O lucro 
cambial irá para uma re-
serva interna do BC que 
aumentará o patrimônio 
líquido do banco e será 
usada para abater prejuí-
zos futuros com as opera-
ções cambiais, caso o dó-
lar caia no futuro.

Financiamento imobiliário 
com taxas de juros fixas
Caixa: condições 
para imóveis 
residenciais  
novos e usados

Uma nova linha de crédito 
habitacional com taxa fixa, va-
riando de 8% a 9,75% ao ano, 
dependendo do tempo de finan-
ciamento e do relacionamento 
do cliente já pode ser contrata-
da a partir desta sexta-feira na 
Caixa Econômica Federal. Ao 
anunciar o lançamento da nova 
modalidade operacional nesta 
quinta-feira, em cerimônia no 
Palácio do Planalto, o presiden-
te da Caixa, Pedro Guimarães, 
disse que ‘vamos permitir que 
as pessoas tomem empréstimos 
por 20 anos, 30 anos, sabendo 
desde o primeiro dia quanto 
elas vão pagar”.

As condições são válidas 
para imóveis residenciais novos 
e usados, com quota de finan-

ciamento de até 80% do valor 
do imóvel. O cliente poderá 
escolher entre os sistemas de 
amortização SAC (com parce-
las decrescentes), para contra-
tos de até 360 meses, ou Price 
(parcelas fixas), para financia-
mento de até 240 meses.

No ano passado, o presiden-
te da Caixa havia adiantado a 
intenção do banco em adotar o 
crédito habitacional pré-fixado. 
Nesta quinta-feira, ele explicou 
que agora, os clientes têm três 
opções de contratação: com 
correção pela Taxa Referencial 
(TR), definida pelo Banco Cen-
tral; pela inflação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA); 
ou sem correção.

“O que nós queremos ofere-
cer para a sociedade? Opções. 
Nós não queremos dizer para o 
cliente o que ele tem que fazer. 
Então, nós oferecemos o cré-
dito por TR, oferecemos pela 
inflação, que neste governo está 
no nível mais baixo, e agora 
oferecemos sem inflação e sem 
TR”, disse. O crédito habitacio-
nal com contratos corrigidos 

pela inflação foi adotado em 
agosto do ano passado pela Cai-
xa. Nessa modalidade, os juros 
variam de 2,95% a 4,95%. Já 
pela TR, as taxas vão de 6,5% 
a 8,5%.

Durante seu discurso, o 
presidente Jair Bolsonaro 
comentou as facilidades atu-
ais do financiamento habi-
tacional. “Quem podia pen-
sar um dia alguém falar em 
credito imobiliário com taxa 
fixa? Meu pai morou em 20 
imóveis de aluguel. Não pre-
cisa falar que ficou inadim-
plente para mudar tanto as-
sim. Hoje em dia não teria 
esse problema”, brincou.

Em 2019, a Caixa con-
cedeu R$ 26,6 bilhões em 
crédito imobiliário pelo Sis-
tema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimos (SBPE), que 
têm recursos captados, prin-
cipalmente, dos depósitos de 
poupança pelos bancos e ou-
tras instituições financeiras. 
Os clientes podem fazer si-
mulações e saber mais sobre 
as modalidades de financia-
mento no site da Caixa.

Conselheiros: Diretoria:
Alessandro Monteiro Morgado Horta Ricardo Villela Abreu dos Santos Gerente de contabilidade Atuária
Bruno Augusto Sacchi Zaremba Diretor presidente: Rodrigo Ferreira de Campos Arthur Teixeira Rodrigues Claudia Novello Ribeiro
Antônio Alberto Gouveia Vieira Filho Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira Claudia Novello Ribeiro CRC RJ - nº 078781/O-0 MIBA nº 2029

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
 CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e regulamentares, apresentamos as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019. A Austral Seguradora S.A. (“Companhia”) obteve aprovação pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para iniciar suas operações no 
dia 25 de outubro de 2010 e tem como foco estratégico a operação em seguros 
especializados. Atualmente, a Companhia opera nos ramos de seguro garantia, 
fiança locatícia, riscos de petróleo, marítimos - casco, riscos de engenharia, 
riscos nomeados e operacionais, compreensivo empresarial, lucros cessantes, 
responsabilidade civil geral, responsabilidade civil administradores e diretores, 
responsabilidade civil - riscos ambientais, além de participar do consórcio DPVAT. 
Com o objetivo de ser uma empresa competitiva no mercado, a Companhia 
tem como principal característica a especialização e customização de seus 
produtos, promovendo soluções diferenciadas e inovadoras na transferência 
de risco tanto para seus clientes quanto para seus parceiros. Os prêmios 
emitidos pela Companhia, desconsiderando a operação de DPVAT, cresceram 
de R$ 422 milhões em 2018 para R$ 644 milhões em 2019. Esse crescimento 
de 52,46% está em consonância com as métricas de desempenho projetadas 
internamente, demonstrando o sucesso das estratégias estabelecidas pela 
Companhia. No segmento de riscos de petróleo, a Companhia alcançou 
um volume de prêmios emitidos de R$ 395 milhões, 88,4% maior do que o 
ano anterior, revelando uma assertividade na conquista de novos negócios 
bem como eficiência numa estratégia de inovação, agilidade operacional e 
especialização no nicho em questão. O esforço da Companhia na expansão de 
suas operações de marítimos - casco também merece destaque. Essa linha de 

negócio apresentou uma evolução de prêmios emitidos de 58,5% de 2018 para 
2019, demonstrando uma eficiência na estratégia de expansão adotada. Somos 
uma Companhia consolidada como player de referência nos segmentos de riscos 
corporativos, confirmando a confiança de seus clientes pela sua capacidade 
técnica e diferenciação na prestação de serviços. Ressaltamos que as despesas 
administrativas mantiveram uma redução em relação aos prêmios emitidos de 
3,4% em 2019 frente a 4,7% no ano de 2018. Esse indicador reflete um forte 
controle sobre as despesas administrativas, revelando ganho em produtividade 
e o constante monitoramento de suas despesas, não obstante o investimento da 
Companhia em aprimorar seus processos. É objetivo da Companhia priorizar o 
investimento na qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Assim, é preciso 
investir em tecnologia e processos para ter um desenvolvimento estruturado, 
garantindo a continuidade do retorno de suas carteiras, estando sempre atenta 
ao alinhamento com a política de gestão de riscos definida pela Administração. 
O resultado financeiro também contribuiu de maneira importante para o bom 
desempenho no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, tendo atingido 
R$ 41,4 milhões (R$ 18,5 milhões em 31 de dezembro de 2018).Este resultado 
é reflexo de uma política de investimentos conservadora com métricas e 
planejamentos bem definidos e monitorados. A política de investimentos adotada 
pela Companhia observa as melhores práticas de gestão de risco de ativos e 
passivos. Política esta que garante a capacidade financeira de honrar com seus 
compromissos, de acordo com os preceitos da Resolução CNSP nº 321/2015, 
e suas alterações posteriores. A Companhia possui seus títulos nas categorias 
“títulos para negociação” e “disponível para venda”, conforme explicitado 

nas demonstrações financeiras, e não mantém títulos ou valores mobiliários 
classificados na categoria “mantido até o vencimento”. Como consequência 
dos fatores citados acima, a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 39,1 
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (R$ 22,3 milhões em 31 
de dezembro de 2019). O patrimônio líquido apurado foi de R$ 183,1 milhões (R$ 
152,2 milhões em 31 de dezembro de 2018) e o ativo total atingiu o montante de 
R$ 1,4 bilhões no exercício de 2019 (R$1,3 bilhões em 31 de dezembro de 2018). 
O sustentável resultado da Companhia é reflexo do esforço constante na melhoria 
dos processos operacionais e a atenção da Administração no desenvolvimento 
de controles e às melhores práticas de governança corporativa. A Seguradora, 
como parte de sua política de reinvestimentos dos lucros, pretende reinvestir 
parte do lucro líquido no próprio negócio. De acordo com o Estatuto Social da 
Austral, aos seus acionistas é assegurado o direito de receber, como dividendo 
mínimo obrigatório, a parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de cada ano, ajustado nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações A Companhia planeja continuar sua 
trajetória de crescimento e presença relevante no mercado, mantendo uma 
política de subscrição técnica, estrutura de capital adequada, equipe qualificada 
e foco em eficiência e agilidade no atendimento a clientes e parceiros de negócio. 
Por fim, a Companhia agradece à sua equipe pelo empenho e dedicação, à 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, bem como aos clientes, 
parceiros, fornecedores e acionistas pela confiança depositada.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020. 
Administração.

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 951.377 865.964
Contas a pagar 19.647 16.402

Obrigações a pagar 14.167 11.712
Impostos e encargos sociais a recolher 4.373 3.381
Encargos trabalhistas 1.042 878
Impostos e contribuições 65 431

Débitos de operações com seguros e resseguros 255.448 124.619
Prêmios a restituir 1.168 1.056 
Operações com seguradoras 9.286 3.212
Operações com resseguradoras 217.926 100.293
Corretores de seguros e resseguros 21.889 19.739
Outros débitos operacionais 5.179 319

Depósitos de terceiros 7.857 5.681
Depósitos de terceiros 7.857 5.681

Provisões técnicas- seguros 668.425 719.262
Provisão de prêmios não ganhos 408.327 277.907
Provisão de sinistros a liquidar 143.282 306.895
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 110.463 128.889
Provisão de despesas relacionadas 5.465 5.211
Outras provisões 888 360

Não circulante 304.899 319.582
Contas a pagar 3.614 -

Tributos diferidos 3.614 -
Débito das operações com seguros e resseguros 60.426 68.347

Operações com seguradoras 5.791 6.319
Operações com resseguradoras 41.437 47.476
Corretores de seguros e resseguros 13.198 14.552

Provisões técnicas- seguros 240.844 251.225
Provisão de prêmios não ganhos 226.835 214.423
Provisão de sinistro a liquidar 13.345 35.651
Provisão de despesas relacionadas 664 1.151

Outros débitos 15 10
Processos administrativos 15 10

Patrimônio líquido 183.125 152.231
Capital social 79.227 69.821
Aumento capital social (em aprovação) 27.798 9.406
Reserva de capital 2.020 2.020
Reserva de lucros 70.774 69.821
Ajuste com títulos e valores mobiliários 3.306 1.163

Total do passivo e patrimônio líquido 1.439.401 1.337.777

Ativo 31/12/2019
31/12/2018 

(reclassificado)
 Circulante 1.094.965 993.373
Disponível 29.833 7.181

Caixa  Bancos 1 29.832 3 7.179
Aplicações financeiras 291.944 281.377

Títulos de renda fixa - públicos 129.094 144.752
Quotas de fundos de investimentos 74.031 40.089
Quotas de fundo de investimento financeiro 
- DPVAT 88.819 86.839
Aplicações no exterior - 9.697

Créditos das operações com seguros e 
resseguros 214.947 115.509

Prêmios a receber 205.453 105.977
Operações com seguradoras 3.436 5.443
Operações com resseguradoras 6.058 4.089

Outros créditos operacionais 1.134 1.561
Ativos de resseguro - provisões técnicas 481.561 549.491

Prêmio de resseguro diferido 323.149 206.870
Provisão de sinistros ocorridos e não 
avisados 28.906 49.049
Provisão despesa relacionada 4.963 4.768
Sinistros pendentes de pagamento 124.543 288.804

Títulos e créditos a receber 45.178 13.276
Ressarcimento a recuperar 36.587 9.270

Títulos e créditos a receber 6.476 17
Créditos tributários 2.111 3.904
Outros créditos 4 85

Despesas Antecipadas - 76
     Despesas administrativas - 76
Custos de aquisição diferidos 30.368 24.902

Comissões diferidas - seguro 27.168 22.216
Comissões diferidas - cosseguro 3.200 2.686

Não circulante 344.436 344.404
Realizável a longo prazo 338.214 338.526
Aplicações financeiras 81.876 61.481

Títulos de renda fixa - públicos 51.012 42.849
Aplicação no exterior 30.864 18.632

Créditos das operações com seguros e 
resseguros 74.233 83.388

Prêmios a receber 74.233 83.388
Ativos de resseguro - provisões técnicas 139.889 156.469

Prêmio de resseguro diferido 135.214 130.082
Sinistros pendentes de pagamento 4.212 25.399
Provisão de despesas relacionadas 463 988

Títulos e créditos a receber - 349
Créditos tributários e previdenciários - 349

Custos de aquisição diferidos 42.216 36.839
Comissões diferidas - seguro 36.670 32.360
Comissões diferidas - cosseguro 5.546 4.479

Imobilizado 2.605 2.770
Bens móveis 1.114 1.028
Outras imobilizações 1.491 1.742

Intangível 3.617 3.108
Outros intangíveis 3.617 3.108

Total do ativo 1.439.401 1.337.777

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação - em reais)
31/12/2019 31/12/2018

Prêmios emitidos 654.337 444.289
Variações das provisões técnicas de prêmios (142.041) (90.211)
Prêmios ganhos 512.296 354.078
Receita com emissão de apólices DPVAT 2.933 2.553
Sinistros ocorridos (95.846) (323.806)
Custos de aquisição (32.250) (29.028)
Outras receitas e despesas operacionais (2.747) (2.948)
Resultado com resseguro (328.043) 48.208
Despesas administrativas (22.397) (20.687)
Despesas com tributos (8.824) (7.530)
Resultado financeiro 41.396 18.457
(=) Resultado operacional 66.517 39.297
Ganho ou perda com ativos não correntes (67) (5)
(=) Resultado antes dos impostos e participações 66.451 39.292
Imposto de renda (12.993) (6.050)
Contribuição social (7.753) (5.018)
Participações sobre o lucro (6.639) (5.950)
(=) Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Quantidade de ações 60.063.361 56.566.347
Lucro líquido por ação - em reais 0,65 0,39

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

  (Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Outros resultados abrangentes a serem 

reclassificados para o resultado em períodos 
subsequentes:

Variação valor justo ativos financeiros disponíveis 
para venda 3.571 1.536

Efeito do imposto de renda e contribuição social (1.428) (594)
Outros resultados abrangentes do exercício,

líquido dos impostos 2.143 942
Total de outros resultados abrangentes do 

exercício, líquido dos impostos 41.209 23.216

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Exercícios findos em 31de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital
social

Capital social 
(em aprovação)

Reserva
de capital

Reserva 
legal

Reserva de 
retenção de lucros

Ajuste
TVM

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 63.837 5.984 1.938 4.447 61.706 221 - 138.133
Aprovação do aumento de capital 5.984 (5.984) - - - - - -
Aumento capital social em aprovação 9.406 - - - - - 9.406
Lucro líquido do exercício - - - - - - 22.274 22.274
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para 
venda - - - - - 942 - 942
Incentivo baseado em ações - - 82 - - - - 82
Proposta para distribuição do resultado:
Constituição de reserva legal - - - 1.113 - - (1.113) -
Constituição de reserva de lucros - - - - 11.961 - (11.961) -
Transferência para aumento de capital social (9.406) - (9.406)
Juros sobre capital próprio - - - - - - (9.200) (9.200)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 69.821 9.406 2.020 5.560 64.261 1.163 - 152.231
Aprovação do aumento de capital 9.406 (9.406) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 39.066 39.066
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para 
venda - - - - - 2.143 - 2.143
Dividendos intermediários - - - - (1.000) - - (1.000)
Proposta para distribuição do resultado:
Constituição de reserva legal - - - 1.953 - - (1.953) -
Juros sobre capital próprio - - - - - - (9.315) (9.315)
Aumento capital social em aprovação - 27.798 - - - - (27.798) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 79.227 27.798 2.020 7.513 63.261 3.306 - 183.125

As notas explicativas na íntegra encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Ajustes para:

Depreciações e amortizações 1.626 1.460
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos 594 169
Remuneração baseada em ações - 82

41.286 23.985
Variações nas contas patrimoniais

Ativos financeiros (28.820) (58.433)
Créditos das operações com seguros e resseguros (81.361) 30.446
Ativos de resseguros - provisões técnicas 84.511 (350.037)
Ativo fiscal diferido 349 (349)
Passivo fiscal diferido 3.614 (2.270)
Depósitos judiciais e fiscais - 28.443
Títulos e créditos a receber (41.173) 2.903
Custos de aquisição diferidos (10.842) (10.128)
Despesas antecipadas 76 (76)
Impostos e contribuições 19.274 17.367
Débitos de operações com seguros e resseguros 122.605 (20.896)
Contas a pagar 1.124 (1.593)
Depósito de terceiros 2.176 3.136
Provisões técnicas de seguros e resseguros (61.218) 355.258
Provisão para redução ao valor recuperável 594 169
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.648) (15.705)
Provisões judiciais 5 -
Caixa líquido gerado pelas atividades 

operacionais 33.552 2.220
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de imobilizado (367) (91)
Aquisição de intangível (1.713) (1.348)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 

investimento (2.080) (1.439)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de juros sobre capital próprio (8.820) (817)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 

financiamento (8.820) (817)
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa 22.652 (36)

 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.181 7.217
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 29.833 7.181
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Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11

continua …

Relatório da Administração
Aos Acionistas: Apresentamos a seguir o relatório das principais atividades 
no exercício de 2019, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, acrescidas 
do balanço social, o qual consideramos importante para divulgar para a 
sociedade, os parceiros, os investidores e os usuários, a responsabilidade 
social da Autopista Fluminense. Os valores são expressos em milhares de 
reais, exceto quando indicado de outra forma. 
Introdução: A concessão da Autopista Fluminense foi outorgada em feve-
reiro de 2008, através do processo de licitação correspondente ao Edital de 
Licitação nº 004/2007. A Companhia iniciou suas atividades em 15/08/2008 
com o objetivo exclusivo de explorar, sob forma de concessão, o Lote 04 do 
Programa Federal de Concessões Rodoviárias, compreendendo o trecho da 
rodovia BR-101/RJ entre a divisa com o Estado do Espírito Santo e a ponte 
Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói) em Niterói-RJ. Suas atividades 
compreendem a recuperação, manutenção, monitoramento, conservação, ope-
ração, ampliação e melhorias de todo o sistema rodoviário do lote concedido, 
com o direito de cobrança de pedágio. O prazo de concessão é de 25 anos, 
não sendo admitida a prorrogação do mesmo. O Lote 04 tem extensão de 
321,6 km e cruza os municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de 
Macabú, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, 
Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. A rodovia 
administrada pela Companhia exerce importante papel do ponto de vista 
econômico, promovendo a ligação entre as regiões Sudeste e Sul do país e 
conectando a região norte da costa litorânea do Estado do Rio de Janeiro e 
suas bacias petrolíferas. Permite o acesso a um importante polo turístico, que 
é a Região dos Lagos, onde se localizam as cidades de Búzios, Cabo Frio, 
Arraial do Cabo, Rio das Ostras e outras. Extinta a concessão, retornam ao 
Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados 
à exploração do sistema rodoviário transferidos à concessionária, ou por ela 
implantados no âmbito da concessão. A concessionária terá direito à indeni-
zação correspondente ao saldo não amortizado ou depreciado dos bens, cuja 
aquisição, devidamente autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido 
nos últimos cinco anos do prazo da concessão, desde que realizada para 
garantir a continuidade e a atualidade dos serviços abrangidos pela concessão. 
Receita e Mercado: As tarifas de pedágio cobradas pela Concessionária 
Autopista Fluminense S.A. são definidas pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT. Ao longo do ano de 2019 a tarifa praticada para veículos 
de passeio foi de R$5,80 e para as demais categorias, conforme demons-
trado na tabela da seção Indicadores Operacionais – sub item (d) Aspectos 
Financeiros. Em 16/08/2019, após a revisão contratual anual, a tarifa passou 
a ser de R$5,80. Em 25/12/2019, em decorrência de ação judicial movida pela 
Companhia, a tarifa passou a ser de R$6,00. Em 2019, o tráfego pedagiado 
totalizou 40,9 milhões de veículos equivalentes, este volume de veículos equi-
valentes foi 3,4% superior aos 39,6 milhões registrados em 2018. A variação 
refere-se a melhora nos indicadores de violência e expectativa de melhora na 
economia do estado. A receita operacional bruta da Companhia atingiu a marca 
de R$383 milhões com as atividades de transporte rodoviário, representando 
um aumento de 20,0% sobre 2018, quando totalizou R$319 milhões.
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A receita de pedágio registrou R$230 milhões em 2019, uma variação de 
7,0% em relação à 2018, quando totalizou R$215 milhões. Essa variação 
deve-se ao explicado para o tráfego pedagiado, acrescido dos reajustes 
da tarifa de pedágio. A receita de obras registrou R$151 milhões em 2019, 
contra R$102 milhões registrada em 2018, representando uma variação de 
48,0%. A variação é devido ao volume de obras realizadas no período, em 
cumprimento ao cronograma de investimentos do contrato de concessão. As 
receitas acessórias, oriundas da exploração da faixa de domínio, totalizaram 
R$2 milhões em 2019, o que representa 0,47% da receita bruta. No ano de 
2019, a Companhia obteve uma receita líquida de R$363 milhões, um aumento 
de R$64 milhões em relação ao ano de 2018. 
Investimentos: Ao longo do exercício, a Concessionária manteve o intenso 
ritmo de obras de duplicação da Rodovia BR 101/RJ entre os municípios de 
Rio Bonito e Campos dos Goytacazes, iniciadas no 3T11 após a obtenção 
da Licença de Instalação junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A obra contempla a Duplicação de 
176,6 quilômetros, dos quais 126,3 quilômetros foram concluídos até 2018. 
Dos 50,3 quilômetros restantes, 1,7 quilômetros está em andamento, 3,0 
quilômetros a serem programados seu início (Casimiro de Abreu) e 45,6 km 
divididos em 02 lotes. • km 144 ao km 177 – Em fase de RFI (após novos 
questionamentos), LI e ASV aprovadas em dez/19. Projeto aprovado. • km 177 
ao km 190 (REBIO) – Em processo de definição das condicionantes ambien-
tais. Outras melhorias vêm sendo executadas na rodovia, como a conclusão 
de 03 Obra de Arte Especial nos km 201+038, km 211+180 e km 220+750 
e 01 Trevo em Desnível no km 204+100 além das obras de Passagens de 
Fauna, Viaduto Vegetado, Trevos em Desnível nos km 243+500, km 236+700 
e Ampliação de Capacidade do trecho Manilha/Barreto, entre o km 297+500 e 
o km 320+100 que estão em andamento. O total dos investimentos realizados 
ao longo de 2019 foi de R$155 milhões. Estes valores, quando adicionados
aos R$126 milhões realizados em 2018, perfazem o montante acumulado
de R$2,2 bilhões realizados na implementação do plano de investimentos
da Companhia no processo de recuperação, ampliação e modernização do
sistema rodoviário. A abertura desses valores é apresentada na tabela abaixo:

Investimentos – R$ milhões
2019 2018 %

Ampliação da Rodovia (105.343) (70.096) 50%
Construção de Viaduto (4.351) (465) 836%
Recuperação do Pavimento Asfáltico (44.883) (55.021) -18%
Total (154.577) (125.582) 23%
Captações de Recursos: Para viabilizar os investimentos, a Concessionária 
captou R$779 milhões via BNDES, captou R$23 milhões via emissão de 
debênture pública e recebeu de seu acionista controlador – Arteris S.A. um 
total de R$1,4 bilhões, dos quais R$413 milhões foram através de empréstimos 
intercompany e R$1 bilhão através de aumento e integralização de capital 
social. A Concessionária captou, via emissão de debêntures, um montante de 
R$272 milhões. Essas debêntures correspondem à 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissões 
da Companhia, e foram emitidas por um prazo de dois anos, prorrogado pelo 
período adicional de dois anos contados da data de cada vencimento e a um 
custo de CDI acrescido de spread de 1,5% ao ano para a 2ª, 3ª e 4ª emissões 
e CDI acrescido de spread de 1,0% ao ano para a 5ª emissão. 

Valor Adicionado: Em 2019, o valor adicionado líquido gerado como riqueza 
pela Concessionária foi de R$10,3 milhões, representando 2,69% da Receita 
Operacional Bruta, o que representa uma redução de 16,3% em relação a 
2018, em que o valor adicionado foi de R$12,3 milhões, representando 3,9% 
da Receita Operacional Bruta daquele exercício.
Política de Distribuição de Dividendos: Aos acionistas é garantido estatu-
tariamente um dividendo mínimo de 25% calculado sobre o Lucro Líquido do 
Exercício, ajustado em conformidade com a legislação societária vigente. Nos 
anos em que há lucro apurado, os dividendos são deliberados em Assem-
bleia Geral Ordinária realizada após a divulgação do resultado do exercício. 
Entretanto, não houve a distribuição de dividendos previstos, uma vez que a 
Concessionária não registrou lucro líquido no exercício findo de 2019. 
Planejamento Empresarial: O êxito que as Concessionárias vêm obtendo em 
seu processo de adaptação às mudanças aceleradas no setor de transportes 
se deve em grande parte à qualidade de seu planejamento empresarial. 
Gestão pela Qualidade Total: Em 2019, as atividades relacionadas com a 
gestão pela qualidade total compreenderam o desenvolvimento de estudos 
e projetos, qualidade de gestão e o gerenciamento da rotina em diferentes 
áreas das Unidades de Negócios. 
Recursos Humanos: Em 2019, a Concessionária investiu R$94 mil (R$242 mil 
em 2018) em programas de formação técnica e desenvolvimento profissional 
e humano de seus empregados, a fim de manter a Concessionária a par da 
evolução nas áreas tecnológica e gerencial, bem como oferecer aos emprega-
dos oportunidades de desenvolvimento de suas habilidades e seus potenciais. 
Indicadores Operacionais – a) Caracterização do Tráfego – Volume: Na
figura é apresentado o Volume Diário Médio Equivalente por mês e ano, VDM 
e VDMA respectivamente, como também o Volume Diário Médio Equivalente 
previsto na proposta.
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b) Segurança no Trânsito – Acidentes: Os gráficos apresentam os percen-
tuais de acidentes ocorridos no trecho concedido, classificados por gravidade, 
total de pessoas envolvidas e quantidade de sinistros por tipo de veículo no
exercício corrente e no exercício anterior.

Percentual de Acidentes por Gravidade

Acidentes com 
mortos 2,1%

Acidentes com 
feridos 41,4%
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feridos 56,4%

2019
Acidentes com 

mortos 2,1%
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Acidentes sem
feridos 60,2%

2018

A figura apresenta o valor percentual dos principais tipos de acidentes detec-
tados no trecho concedido da rodovia.

2019 2018
Percentual de Acidentes por Tipo
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c) Dados de Operação da Concessão: Veículos Alocados
Na tabela são apresentadas as quantidades de veículos utilizados pela Con-
cessionária na operação da concessão no último mês do ano-base. Com o
objetivo de permitir a comparação proporcional dos valores apresentados
entre Concessionárias, a quantidade de veículos é dividida pela extensão da 
via sob concessão. Uma vez que o valor resultante da divisão da quantidade
de veículos pela extensão total é muito pequeno, o resultado é multiplicado
por 100 para facilitar a análise.
Tipos de veículos alocados na concessão
Tipo de veículo Quantidade Qtde/320,10 km
Viatura de Inspeção 7 2,19
Guincho Leve 10 3,12
Guincho Pesado 3 0,94
AC – Ambulância Stand 7 2,19
AD – Ambulância UTI 4 1,25
Total de veículos operacionais 31 9,68
Administração 43 13,43
Pedágio 2 0,62
Caminhonete ANTT 2 0,62
Tráfego 2 0,62
Segurança de trabalho 3 0,94
Manutenção 6 1,87
Faixa de domínio 1 0,31
Total de veículos de apoio 59 18,43
Total de veículos 90 28,12
Funcionários Alocados: São apresentadas na tabela as quantidades de 
funcionários empregados pela Concessionária na operação da concessão 
no último mês do ano-base. Para facilitar a interpretação e a comparação 
proporcional dos valores apresentados entre Concessionárias, é acrescen-
tada uma coluna que divide a quantidade total de funcionários pelo VDMA 
da via concedida. Uma vez que o valor resultante da divisão da quantidade 
de funcionários pelo volume diário de veículos é muito pequeno, o resultado 
é multiplicado por 10.000 para facilitar a análise.
Tipos de funcionários alocados na concessão
Tipo de pessoas Quantidade Qtde/10.000
Analista Administrativo JR 2 0,18
Analista de Tráfego JR 1 0,09
Analista Operacional PL 1 0,09
Assistente Administrativo 1 0,09
Analista de CCA JR 3 0,26
Assistente de CCA 1 0,09
Coordenador de Faixa de Domínio 1 0,09
Enfermeiro 20 1,76
Gerente de Operações 1 0,09
Inspetor de Tráfego 36 3,16
Médico 21 1,85

Tipo de pessoas Quantidade Qtde/10.000
Operador de Balança 32 2,81
Operador de CCA 5 0,44
Operador de CCO 12 1,05
Operador de Guincho 40 3,52
Operador de Guincho Pesado 15 1,32
Operador de Pipa 6 0,53
Socorrista 111 9,75
Supervisor de Balança 1 0,09
Supervisor de CCA 1 0,09
Supervisor de CCO 1 0,09
Supervisor de Tráfego 3 0,26
Total tráfego 315 27,68
Assistente de Pedágio 8 0,70
Controlador de Pedágio I 13 1,14
Operador de Pedágio 158 13,88
Total Arrecadação 179 15,73
Total Geral 494 43,41
d) Aspectos Financeiros: O demonstrativo tem a finalidade de apresentar a 
Receita da Concessionária no ano base deste relatório juntamente com o valor 
da Receita Acumulada desde o início da concessão. O valor correspondente
à receita obtida com pedágios se refere a renda adquirida com os pedágios e 
com outras fontes de receitas, sejam elas Complementares, Extraordinárias,
Alternativas ou provenientes de Projetos Associados.
Receita (em R$ mil)

Em 2019 Acumulado
Receita 383.212 3.920.216
Receita Prestação de Serviços 230.336 1.786.760
Receita Serviço de Construção 151.216 2.122.105
Receitas Acessórias 1.660 11.351
As seguintes tabelas mostram, respectivamente, os valores dos investimentos 
e da cobertura dos custos operacionais apresentados pela Concessionária no 
ano base, assim como os valores acumulados desde o início da concessão. 
Os valores estão expressos a preços da data de apresentação da proposta 
de tarifas.
Investimentos (em R$ mil) Em 2019 Acumulado
Investimentos 154.577 2.246.956
Custos Operacionais (em R$ mil) Em 2019 Acumulado
Custos Operacionais 276.894 2.956.662
Os custos e despesas operacionais (excluídos a depreciação e amortização) 
da Companhia totalizaram R$ 277 milhões em 2019, ante R$229 milhões em 
2018, aumento de 20,7%. A maior parte desta variação refere-se ao custo 
de construção. Com relação aos custos e despesas com efeito caixa, o total 
foi de R$125 milhões em 2019, um aumento de 17,92% em comparação ao 
ano anterior, quando totalizou R$106 milhões. As principais causas dessas 
variações foram os serviços de conserva, consultorias e contratação de 
seguros. A tabela mostra o valor total do ISS sobre faturamento repassado 
para as prefeituras no ano base.
ISS repassados (em R$ mil) Em 2019 Acumulado
ISS 11.565 93.226
Ebitda e Ebitda Ajustado (em R$ mil)
EBITDA
R$ milhões 2019 2018 Var %
Receita Operacional Líquida 363.310 297.455 22,1%
(-) Custos e despesas (excl. deprec. e 
amortização) (276.894) (227.101) 21,9%

EBITDA 1 86.416 70.354 22,8%
(+) Provisão para manutenção de rodovias 38.034 31.326 21,4%
EBITDA Ajustado 2 124.450 101.680 22,4%
1 EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): 
medida de desempenho operacional dada pelo Lucro antes dos Juros, 
Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA). O EBITDA não é medida 
utilizada nas práticas contábeis e também não representa fluxo de caixa para 
os períodos apresentados, não devendo ser considerado como alternativa 
ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA não tem 
significado padronizado e, portanto, não pode ser comparado ao EBITDA de 
outras Companhias. 
2 Considera os ajustes relativos a reversões da provisão p/ manutenção de 
rodovias (pronunciamento contábil ICPC 01). A Companhia entende que o 
EBITDA ajustado é a melhor representação da sua geração de caixa ope-
racional uma vez que a provisão para a manutenção é um item significativo 
que não possui efeito caixa na demonstração do resultado do exercício. A 
Companhia entende que a melhor demonstração da geração de caixa das 
atividades operacionais, compreendidas pela cobrança de pedágio e operação 
dos principais serviços nas rodovias, é medida pelo EBITDA Ajustado, que 
corresponde ao EBITDA mais a reversão da provisão para manutenção de 
rodovias, cujo efeito caixa ocorrerá somente em exercício fiscal futuro.
Endividamento (em R$ mil)
Endividamento (Em milhares de reais) 2019 2018 Var %
Dívida Bruta (519.608) (583.681) -11,0%
Curto Prazo (74.056) (67.911) 9,0%
Longo Prazo (445.552) (515.770) -13,6%
Posição de Caixa 9.080 8.667 4,8%
Caixa e equivalente de caixa 5.132 5.874 -12,6%
Aplicações financeiras vinculadas 1 3.948 2.793 41,4%
Dívida Líquida (510.528) (575.014) -11,2%
1Curto e longo prazos
A Concessionária está empenhada no equacionamento de sua estrutura de 
capital, em busca da viabilidade para a execução do seu plano de investimen-
tos. Dessa forma, a Companhia sempre atua para estruturar financiamentos 
compatíveis com o empreendimento rodoviário. 
Prejuízo Líquido: A Companhia encerrou o exercício de 2019 com prejuízo 
líquido de R$89 milhões, um aumento de R$1 milhão frente ao resultado de 
R$88 milhões registrado no exercício de 2018. Essa variação deriva princi-
palmente do aumento das despesas financeiras em razão das liberações de 
tranches referentes a 5ª emissão de debêntures privadas.

(88.814)

2019

(87.986)

2018

Prejuízo Acumulado
(R$ mil)

Tarifa: A tabela apresenta os valores referentes às tarifas praticadas no ano base em cada praça de pedágio, por categoria de veículo.
Valor da tarifa por praça de pedágio – 2019 (em R$) Categoria de veículo
Praça de pedágio Cobrança 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Campos dos Goytacazes (Cons. Josino) – P1 Bidirecional R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 36,00 R$ 3,00
Campos dos Goytacazes (Serrinha) – P2 Bidirecional R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 36,00 R$ 3,00
Casimiro de Abreu – P3 Bidirecional R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 36,00 R$ 3,00
Rio Bonito – P4 Bidirecional R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 36,00 R$ 3,00
São Gonçalo – P5 Unidirecional R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 9,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 36,00 R$ 3,00

Concessionária em números
Tabela – Rodovias

Dados anuais e por empresa Unidade de medida ou comentário
Quilômetros de rodovia 320,10 quilômetros

Número de veículos que transitaram

CAT-01 20.644.413 76%
CAT-02 2.197.849 8%
CAT-03 99.020 0%
CAT-04 1.368.942 5%
CAT-05 17.752 0%
CAT-06 791.114 3%
CAT-07 521.162 2%
CAT-08 852.814 3%
CAT-09 696.745 3%
TOTAL 27.189.811 100%

Número de praças de pedágios

5 praças de pedágio:
P1 – CAMPOS DOS GOYTACAZES (CONS. JOSINO)
P2 – CAMPOS DOS GOYTACAZES (SERRINHA)
P3 – CASIMIRO DE ABREU
P4 – RIO BONITO
P5 – SÃO GONÇALO

Tarifa

Tabela de Categorias
Valor da Tarifa = R$6,00

Descrição Eixos Categorias Tarifa Básica
Automóvel, Caminhonete e Furgão 2 1 6
Caminhão leve, Ônibus, Caminhão Trator e Furgão 2 2 12
Automóvel semi reboque e Caminhonete semi-reboque 3 3 9
Caminhão, Caminhão Trator semi-reboque, Ônibus, Caminhão Trator 3 4 18
Automóvel + reboque, e Caminhonete + reboque 4 5 12
Caminhão + reboque, e Caminhão Trator semi-reboque 4 6 24
Caminhão + reboque, e Caminhão Trator semi-reboque 5 7 30
Caminhão + reboque, e Caminhão Trator semi-reboque 6 8 36
Motocicleta, Motonetas, Bicicletas motor e Triciclos 2 9 3

Número de quilômetros mantidos

Rodovia Marcos km
Extensão

linear
Km de pista 

proporcional
BR 101/RJ 0 – 84,600 84,600 84,6
BR 101/RJ 84,600 – 144,600 60,000 120
BR 101/RJ 144,600 – 190,300 45,700 45,7
BR 101/RJ 190,300 – 320,100 129,8 259,6

Total 320,100 509,9

Índice de congestionamento Nível B
Trânsito Médio Diário Equivalente Mês Média diária

Jan 124.047
Fev 109.841
Mar 110.802
Abr 106.156
Mai 103.055
Jun 106.334
Jul 112.991
Ago 108.872
Set 111.580
Out 116.633
Nov 114.209
Dez 121.717

Concessionária em números
Trânsito Médio Diário Anual Equivalente 112.234
Equipes utilizadas pelo concessionário Administrativo

Jurídico
Comunicação
Meio Ambiente
Centro de Controle Operacional
Arrecadação
Coordenação e Operação de CCA
Investimento (engenharia)
Controle de Qualidade
Obras (engenharia)
Projetos (engenharia)
Manutenção Tecnológica (rodovia)
Faixa de Domínio
Segurança do Trabalho
Tráfego

Índices de qualidade de estrada Parâmetro Ano 11
Atendem Não Atendem

Percentual de Área Trincada – TR 100,00% 0,00%
Irregularidade Longitudinal 92,00% 8,00%
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Receita de pedágio 230.336
Custos associados às receitas de pedágio (77)
Fator Trabalho
Número de Trabalhadores 452

Administrativo 23
Jurídico 1
Comunicação 1
Meio Ambiente 4
Centro de Controle Operacional 14
Arrecadação 185
Coordenação e Operação de CCA 10
Investimento (engenharia) 44
Controle de Qualidade 8
Obras (engenharia) 16
Projetos (engenharia) 15
Manutenção Tecnológica (rodovia) 17
Faixa de Domínio 3
Segurança do Trabalho 5
Tráfego 106

Despesas de Pessoal 2019 2018
Número de Trabalhadores 452 457
Despesas de Pessoal (em R$ mil) 26.987 27.254

Fator Capital
Despesas de Depreciação Método Linear
Ativo Líquido 8.732.627,05
Ativo Bruto 2.140.805.797,32
Série Histórica dos Investimentos 2.250.234.115,03
Custo de Oportunidade do Capital Conforme variáveis de mercado
Fatores Intermediários
Despesas em Administração 7.169.233,16
Despesas em Manutenção 663.529,37
Outras Despesas –
Seguridade

Quantidade de Acidentes
Com danos materiais 1.696
Com vítimas feridas 1.252
Com vítimas fatais 64

Indicadores
Receita por KM 1.197
Custo por KM 1.234

Balanço Social

2019 2018
1 – Base de cáculo
Faturamento Bruto 383.212 318.627
Receita líquida (RL) 363.310 299.684
Resultado operacional (RO) -134.535 -133.168
Folha de pagamento bruta (FPB) 13.360 14.087
Folha de pagamento bruta – total remunerações 13.360 14.087
Folha de pagamento bruta – total pago a empresas 
prestadoras de serviços N/A N/A

2 – Indicadores sociais internos Valor

%
sobre
 FPB

%
sobre

RL Valor

%
sobre

FPB

%
sobre

RL
Alimentação 2.630 20% 1% 2.690 19% 1%
Encargos Sociais 5.799 43% 2% 5.616 40% 2%
Previdência privada – 0% 0% – 0% 0%
Saúde 2.552 19% 1% 2.220 16% 1%
Segurança e Saúde no trabalho 228 2% 0% 208 1% 0%
Educação 30 0% 0% 40 0% 0%
Cultura – 0% 0% – 0% 0%
Capacitação e desenvolvimento profissional 94 1% 0% 242 2% 0%
Creches ou auxílio creche 138 1% 0% 115 1% 0%
Participação nos lucros ou resultados 1.869 14% 1% 1.539 11% 1%
Outros 394 3% 0% 581 4% 0%
Total – Indicadores sociais internos 13.733 103% 4% 13.253 94% 4%
3 – Indicadores sociais externos
Educação 266 2% 0% 275 2% 0%
Cultura – 0% 0% – 0% 0%
Saúde e saneamento – 0% 0% – 0% 0%
Esporte – 0% 0% – 0% 0%
Combate à fome e segurança alimentar – 0% 0% – 0% 0%
Outros – 0% 0% – 0% 0%
Total de contribuições à sociedade 266 2% 0% 275 2% 0%
Tributos (Exceto encargos sociais) 19.768 148% 5% 120.355 854% 40%
Total – Indicadores sociais externos 20.033 150% 6% 120.630 856% 40%
4 – Indicadores ambientais
Investimentos relacionados com a produção/operação 
da Concessionária: 185 1% 0% 391 3% 0%

Investimentos em programas e/ou projetos externos: – 0% 0% – 0% 0%
Total de investimentos em meio ambiente 185 1% 0% 391 3% 0%
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para mini-
mizar resíduos, o consumo em geral na produção/ope-
ração e aumentar a eficácia na utilização de recursos, a 
Concessionária:

(X) Não possui metas
( ) Cumpre de 0 a 50%
( ) Cumpre de 50 a 75%
( ) Cumpre de 75 a 100%

(X) Não possui metas
( ) Cumpre de 0 a 50%
( ) Cumpre de 50 a 75%
( ) Cumpre de 75 a 100%

5 – Indicadores do corpo funcional
N º de colaboradores ao final do período 451 457

Tempo de serviço

10% até seis meses 8% até seis meses

8%
de seis meses a 

um ano 7%
de seis meses a 

um ano

8%
entre um e dois 

anos 8%
entre um e dois 

anos

30%
entre dois e 
cinco anos 38%

entre dois e 
cinco anos

44%
mais de cinco 

anos 39%
mais de cinco 

anos
Nº de admissões durante o período 91 59
Nº de demissões durante o período 103 70
Nº de colaboradores terceirizados 788 894
N º de estagiários (as) 13 18
Nº de colaboradores com até 18 anos 6 1
Nº de colaboradores entre 18 e 25 anos 80 97
Nº de colaboradores entre 25 e 45 anos 312 322
Nº de colaboradores acima de 45 anos 53 55
Nº de mulheres que trabalham na Concessionária 162 175
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres 1% 1%
Remuneração paga a mulheres no período 3.951 4.115
Nº de negros (as) que trabalham na Concessionária 51 6
% de cargos gerenciais ocupados por negros 0% 17%
Nº de pessoas com deficiência física ou necessidades 
especiais 14 4

Total de horas extras trabalhadas (quantidade horas) 89.759 92.653
Total de horas extras pagas (valor) 1.186 1.183
Total de INSS pagos 6.537 7.144
Total de FGTS pago 1.444 1.520
Total de Contribuição Sindical paga – –
Totais dos demais encargos sociais pagos – –
Total de IRRF recolhido no período 1.842 1.917
Total de ICMS recolhidos no período – –
Total de IRPJ recolhido no período – –
Total de CSLL recolhido do período 25 –
Total de PIS recolhidos no período 1.492 1.401
Total de COFINS recolhidos no período 6.888 6.466
Total de outros tributos recolhidos no período 11.459 10.819

Balanço Social

6 – Informações relevantes quanto ao exercício da cidania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na Concessio-
nária 40,21 34,09

Número total de acidentes de trabalho 6 5

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram definidos por:

( ) direção (X) direção e 
gerenciais ( ) todos os 
colaboradores

( ) direção (X) dire-
ção e gerenciais ( ) 
todos os colabora-
dores

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente do trabalho 
foram definidos por:

( ) direção e gerenciais 
( ) todos os colaborado-
res (X) todos + CIPA

( ) direção e geren-
ciais ( ) todos os 
colaboradores (X) 
todos + CIPA

Quanto a liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à 
representação interna dos colaboradores, a Concessionária:

( ) não se envolve (X) 
segue as normas da 
OIT ( ) incentiva as 
normas da OIT

( ) não se envolve 
(X) segue as
normas da OIT
( ) incentiva as nor-
mas da OIT

A previdência privada contempla:
( ) direção ( ) direção e 
gerenciais ( ) todos os 
colaboradores (X) não 
se aplica

( ) direção ( ) 
direção e geren-
ciais ( ) todos os 
colaboradores (X) 
não se aplica

A participação nos lucros ou resultados contempla: ( ) direção ( ) direção e 
gerenciais (X) todos os 
colaboradores

( ) direção ( ) 
direção e geren-
ciais (X) todos os 
colaboradores

Na seleção de fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela Concessio-
nária:

( ) não são considera-
dos ( ) são sugeridos 
( ) são exigidos parcial-
mente (X) são exigidos

( ) não são con-
siderados ( ) são 
sugeridos ( ) são 
exigidos parcial-
mente (X) são 
exigidos

Quanto à participação de colaboradores em programas de traba-
lho voluntário, a Concessionária:

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

( ) não se envolve 
( ) apóia (X) orga-
niza e incentiva

% de reclamações e críticas solucionadas: 0% no PROCON 19% 
na Justiça

0% no PROCON 
20% na Justiça

Valor adicionado total a distribuir 10.309 12.346
Distribuição do Valor Adicionado -248% Governo -211% Governo

-460% Acionistas -428% Acionistas

294% Colaboradores 234%
Colabora-
dores

514% Terceiros 505% Terceiros
0% Retidos 0% Retidos

Demais assuntos – a) Responsabilidade Social e Ambiental
Sustentabilidade
Para a Arteris, a sustentabilidade do negócio tem como objetivo oferecer soluções e grandes entregas aos seus 
acionistas, contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, além de gerar valor para todos os seus 
stakeholders e comunidades próximas a sua operação. Nesse contexto, em 2019 a Arteris iniciou um processo de 
revisão dos seus objetivos de sustentabilidade, mantendo o alinhamento com os ODS e com os principais desafios 
de negócio. Ao longo do ano, a Companhia manteve sua atuação pautada nos pilares de integridade, crescimento e 
rentabilidade, pessoas, segurança, relações e diálogo, impacto social, e tecnologia e inovação. Para 2020, a Companhia 
tem como objetivo concluir a revisão dos objetivos e lançar novos compromissos de sustentabilidade.
Integridade
A integridade está no DNA da Arteris e em tudo o que ela faz. Atualmente, a Companhia conta com um Programa 
de Integridade, cujo objetivo é garantir que todos os departamentos da Companhia estejam igualmente alinhados 
com o tema, atuando dentro dos padrões da ética e com transparência. Dentro do Plano de Sustentabilidade da 
Arteris, a integridade é o princípio fundamental para todas as ações do Grupo em seus mecanismos de controle, na 
implantação de políticas e práticas anticorrupção e no atendimento à legislação e regras. Constantemente, o Grupo 
apresenta suas práticas de governança perante o setor, a fim de ampliar os mecanismos de avaliação e controle de 
riscos de compliance. Em 2019, a Companhia teve destaque no primeiro Guia Exame de Compliance, sendo posi-
cionada entre as 39 empresas mais bem avaliadas por suas práticas de compliance, além de figurar entre as quatro 
melhores no setor de infraestrutura. Esse resultado deve-se ao trabalho realizado pelo Programa de Integridade, cujo 
objetivo é preservar um ambiente de negócios ético e de confiança nas relações internas e externas da Companhia. 
No mesmo ano, a Arteris tomou duas novas medidas para reforçar suas práticas de compliance. A primeira foi o 
lançamento da Norma de Gestão de Ambiente de Trabalho Positivo. Por meio dela, a empresa passou a reforçar junto 
aos colaboradores e terceiros a responsabilidade perante os demais colegas de agir de forma proativa, colaborativa 
e íntegra para alcançarmos um ambiente de trabalho seguro, respeitoso, aberto e inclusivo, livre de discriminação, 
violência e assédio. Adicionalmente, a Companhia passou a aplicar seus treinamentos e compliance nas empresas 
contratadas, garantindo que todos os fornecedores sigam as mesmas diretrizes da Arteris no âmbito de compliance. 
Desde o início dessa iniciativa, 287 parceiros estratégicos foram treinados.
Crescimento e Rentabilidade
Ao longo dos anos, a Arteris tem se consolidado no setor como uma empresa focada em crescimento do negócio, 
tanto por meio de suas concessões existentes como pelo mapeamento de novas oportunidades no setor e pela 
excelência operacional. Oferecer o melhor serviço aos usuários e buscar rentabilidade para seus acionistas são as 
premissas que norteiam as ações da empresa. Atualmente a Arteris conta com uma operação funcionando 24 horas, 
sete dias na semana, por meio de uma estrutura que contempla 165 guinchos, 101 ambulâncias e 1.600 câmeras 
de monitoramento. Com isso, ano após ano o Grupo tem aprimorado processos e sinergia entre áreas, tornando o 
trabalho cada vez mais ágil, transformando a forma de gerenciar rodovias no país. Como exemplo dessa prática, 
em 2019 a Arteris Fernão Dias realizou o primeiro simulado com desvio de tráfego, como parte de seu plano de 
contingência operacional, visando capacitar e integrar as equipes para atuarem em eventos de grande complexidade. 
O cenário consistiu no tombamento de um caminhão, causando interdição total da pista. A partir disso, um intenso 
congestionamento se forma e não há previsão para liberação da rodovia. Para garantir a segurança dos usuários e 
dar fluidez ao tráfego, uma equipe da concessionária se mobiliza e inicia a operação, que começa pela retirada das 
defensas metálicas. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito da pista sul passa a ser desviado para o 
sentido norte da BR-381, ocupando uma faixa da via. A Companhia tem se especializado cada vez mais em grandes 
operações, de forma que o sincronismo entre as pessoas envolvidas evite transtorno para os usuários e garanta a 
segurança de todos que trafegam na rodovia.
Pessoas
A Arteris conduz o desenvolvimento de seus colaboradores de forma que o crescimento pessoal e profissional de 
cada um estimule o crescimento do negócio. Reter talentos e engajar o público interno nos temas do negócio estão 
entre as prioridades estratégicas da Companhia. A Companhia conta com a Universidade Arteris de Desenvolvimento, 
uma plataforma para que todos os colaboradores façam treinamentos e cursos que auxiliem no desenvolvimento pro-
fissional de cada um, assim como em movimentações internas no Grupo. Em 2019, a UAD passou a contar com um 
aplicativo para smartphone, expandindo ainda mais o alcance de suas ações. Adicionalmente, foram 318 treinamentos 
disponibilizados no período. Em outra frente do pilar de pessoas, a empresa trabalha constantemente para promover 
cidadania e humanizar o trânsito, por meio do projeto Escola Arteris. Com 18 anos de atuação ininterrupta, o projeto 
focou seus esforços em 2019 para o tema “distração”, a partir de uma série de campanhas e capacitação de educa-
dores e alunos da rede pública. Além disso, foi lançada uma plataforma de gestão do projeto, para mensurar todas as 
atividades realizadas pelas escolas participantes. Ela recebeu mais de sete mil registros somente no primeiro ano. Ao 
final de 2019, o Projeto Escola atingiu cerca de 8 mil educadores e 137 mil alunos. Para 2020, um dos objetivos é criar 
a versão digital do projeto, apostando em uma metodologia mais interativa para as instituições de ensino parceiras. 
Com relação à empregabilidade, a Arteris vem trabalhando a igualdade de gênero como estratégia de diversidade. 
O Grupo encerrou 2019 com uma divisão de 53% de homens e 47% de mulheres entre seus colaboradores diretos. 
Considerando somente o board da Companhia, existe a mesma proporção do número de mulheres em relação ao 
de homens. Simultaneamente, a Arteris contribui para a geração de emprego nas regiões onde atua. No Contorno de 
Florianópolis, maior obra em curso da Companhia, são mais de 1.300 operários ao longo de 34 quilômetros de obra. 
Por último, a Companhia reconhece a importância do universo acadêmico para o setor de infraestrutura. Em conjunto 
com a Fundação Abertis e com a Escola Politécnica da Universidade São Paulo, a empresa realiza a premiação da 
Cátedra Abertis no Brasil. Criada em 2003 pela Abertis e com incentivo da Fundação Abertis, a iniciativa consiste em 
organizar diferentes Cátedras em colaboração com universidades de renome e instituições acadêmicas nacionais e 
internacionais, com o objetivo de estimular trabalhos acadêmicos no campo dos Transportes e da Segurança Viária.
Segurança
O respeito à vida é parte integrante do Plano de Sustentabilidade da Companhia, que tem como um dos principais 
desafios buscar zero fatalidades e liderar o debate para o desenvolvimento de ações conjuntas e estruturadas sobre 
o tema, fortalecendo a cultura de mobilidade segura na sociedade. A empresa aderiu voluntariamente à “Década de
Ação pela Segurança no Trânsito”, da ONU, que estabelece o objetivo de reduzir as mortes no trânsito pela metade
até 2020. Com um ano de antecedência, o Grupo já atingiu 97% da meta. Esse resultado deve-se a uma série de
iniciativas adotadas pela Arteris, como os programas Viva, cujo objetivo é valorizar o ser humano por meio de ações
de conscientização segmentadas para atender diferentes públicos. Atualmente, os programas impactam caminhonei-
ros, motociclistas, passageiros, pedestres, sociedade civil, ciclistas e empresas localizadas no entorno das rodovias
da Arteris. Somente em 2019, foram mais de 64 mil pessoas participantes. Para garantir a eficácia dos programas,
cada concessionária planeja suas ações com base no PRA (Plano de Redução de Acidentes). Com isso, é possível
atingir os públicos mais vulneráveis de cada localidade. Na Régis Bittencourt, por exemplo, mais de 1.300 lanternas
e coletes refletivos foram distribuídos para andarilhos, com o objetivo de reduzir o número de atropelamentos. A
Companhia conta ainda com a parceria da PMRV e PRF em ações de fiscalização contra o uso de álcool por parte
de motorista, além da importância da conservação e manutenção preventiva em veículos.
Relações e Diálogo
Potencializar o relacionamento com stakeholders que permitam gerar valor compartilhado para o Grupo é uma prática 
de diferentes áreas da Companhia, principalmente em assuntos relacionados à operação e eficiência ambiental, com 
foco na redução de impactos e identificação de oportunidades.
Em 2019, além do Twitter fornecendo informações em tempo real aos usuários, a área de ouvidoria e 0800 se des-
tacou como importante ponto focal de prestação de serviço aos motoristas que trafegam pelas rodovias da Arteris. 
Do total de atendimentos, 48% das interações foram de usuários solicitando informações. Adicionalmente, foram
mais de 1.100 elogios pelos serviços prestados, como bom atendimento dos arrecadadores e boa conservação do
SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário.
Inovação e tecnologia
Conduzir todos os pilares sob uma perspectiva inovadora é a maneira que o Grupo enxerga para estimular melhoria
de processos, identificar oportunidades de parceria e negócios, além de manter o protagonismo nas discussões do
setor. Em 2019, os usuários da ViaPaulista que utilizam o trecho entre Araraquara e Riversul passaram a contar com 
rede wi-fi como um novo recurso para tornar a experiência de trafegar pelas SPs 255 e 281 ainda mais segura. Essa 
tecnologia, fruto de meses de estudos e testes, permite a solicitação de socorro mecânico e pré-hospitalar por meio
de alguns cliques no smartphone, sem que seja necessário sair do veículo para utilizar os call boxes. Para suportar
essa estrutura, além de todo conjunto operacional e praças de pedágio presentes nas rodovias que opera, a Com-
panhia implementou o NOC (Network Operations Center). Com o objetivo de garantir alto índice de disponibilidade
das ferramentas de TI que suportam o negócio, a operação dessa central funciona 24 horas por dia, contando com o 
monitoramento contínuo de mais 250 mil itens que compõem a infraestrutura tecnológica. Este fato representa mais
um passo da Companhia na busca por um novo patamar de excelência operacional.
Impacto Social
Com relação às ações sociais, a Companhia acredita na estratégia de alinhá-las ao ciclo de vida de suas empresas
e respectivas localidades, a partir de uma política de investimento social com critérios claros.
A Companhia patrocina importantes iniciativas de estímulo à cultura, como a escola do tradicional balé Bolshoi, em
Joinville – a única unidade existente fora da Rússia – assim como o Projeto Guri, considerado o maior programa
sociocultural brasileiro, fortalecendo a formação de crianças, adolescentes e jovens como indivíduos integrados
positivamente em sociedade e que utilizam a cultura musical para difundir sua diversidade. No âmbito do esporte, a
Arteris esteve envolvida nas três edições da corrida Junta&Vai de 2019. O evento une pessoas por uma boa causa: 
o Programa Lacre Amigo Arteris, que reverte lacres de latas de alumínio em cadeiras de rodas, que são doadas para 
instituições parceiras. Por fim, a Arteris apoiou com patrocínios incentivados como o Festival Chorando Sem Parar, 
a exposição de Julio González – Espaço e Matéria, além de apoiar a AACD, o Hospital de Câncer de Barretos, entre 
outros. Para saber mais, acesse https://sustentabilidade.arteris.com.br/.
b) Relacionamento com Auditores Independentes
Em atendimento à determinação da Instrução CVM nº 381/03 informamos que, no exercício encerrado em 31/12/2019, 
não contratamos nossos Auditores Independentes para trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em nosso
relacionamento com o Auditor Independente, buscamos avaliar o conflito de interesses com trabalhos de não audi-
toria com base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu próprio trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c)
promover nossos interesses.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos membros do Conselho de Administração pelo apoio prestado no debate e
no encaminhamento das questões de maior interesse da Concessionária. Nossos reconhecimentos à dedicação e
ao empenho do quadro funcional, extensivamente a todos os demais que direta ou indiretamente contribuíram para
o cumprimento da missão da Concessionária.

Niterói, 20 de fevereiro de 2020.

A Administração.

… continuação do Relatório da Administração



FinanceiroMonitor Mercantil  n 9Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11

continua …

Demonstração do Resultado Abrangente 
para os exercícios fi ndos em 31/12/2019 e de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

2019 2018
Prejuízo do Exercício (88.814) (87.986)
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente do Exercício (88.814) (87.986)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios fi ndos em 31/12/2019 e de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Reservas de lucros
Nota Capital social Rentenção Prejuízos

explicativa Subscrito A integralizar Integralizado Legal de lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 991.789 (105.000) 886.789 4.013 (61.558) – 829.244
Prejuízo do exercício – – – – – (87.986) (87.986)
Aumento de capital – 31.000 31.000 – – – 31.000
Absorção de prejuízos com reserva de lucros – – – – (87.986) 87.986 –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 991.789 (74.000) 917.789 4.013 (149.544) – 772.258
Prejuízo do exercício – – – – – (88.814) (88.814)
Aumento de capital 19 43.000 68.500 111.500 – – – 111.500
Absorção de prejuízos com reserva de lucros 24 – – – (4.013) (84.801) 88.814 –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.034.789 (5.500) 1.029.289 – (234.345) – 794.944

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Valores Adicionados para os exercícios fi ndos em 31/12/2019 e de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Nota
expli-
cativa 2019 2018

Receitas
Prestação de serviços 20 230.336 215.286
Receita dos serviços de construção 20 151.216 101.892
Outras receitas 1.842 1.634

383.394 318.812
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo dos serviços prestados (33.787) (38.827)
Custo dos serviços de construção 21 (151.216) (101.892)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (12.558) (12.020)
Custo da concessão (7.123) (6.937)
Custos de provisão de manutenção em 
rodovias 21 (38.034) (31.326)

Outros (3.949) (7.914)
(246.667) (198.916)

Valor Adicionado Bruto 136.727 119.896
Depreciação e Amortização 21 (137.044) (120.655)
Valor Adicionado Líquido Produzido (317) (759)
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas financeiras 22 719 809
Juros capitalizados 23 9.933 12.296
Outros (26) –

Nota
expli-
cativa 2019 2018

10.626 13.105
Valor Adicionado Total a Distribuir 10.309 12.346
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e encargos:
Remuneração direta 22.750 21.910
Benefícios 5.742 5.647
FGTS 1.770 1.341
Impostos, taxas e contribuições:
Federais (37.173) (36.899)
Estaduais 1 19
Municipais 11.625 10.857
Remuneração de capitais de terceiros:
Juros 41.260 49.039
Juros capitalizados 4.987 5.098
Aluguéis 158 1.741
Outras 6.615 6.430
Remuneração de capitais próprios:
Juros 36.442 27.951
Juros capitalizados sobre mútuos 4.946 7.198
Prejuízo do exercício (88.814) (87.986)

10.309 12.346
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
para os exercícios fi ndos em 31/12/2019 e de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Nota
expli-
cativa 2019 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (88.814) (87.986)
Ajustes para conciliar o prejuízo com o caixa líquido 
gerado pelas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 21 137.044 120.655
Baixa de ativos permanentes 10 e 11 1 274
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 (45.721) (45.182)
Receita com aplicações financeiras vinculadas (58) (152)
Juros e variações monetárias sobre mútuos 36.442 27.951
Juros e variações monetárias de empréstimos 41.260 49.039
Despesa/(receitas) financeira dos ajustes a 
valor presente 22 4.488 3.535

Constituição (reversão) de provisão para riscos 
cíveis, trabalhistas e fiscais 21 1.592 5.100

Atualização monetária de provisão para riscos 
cíveis, trabalhistas e fiscais 22 784 1.625

Constituição (reversão) de provisão para 
manutenção 38.034 31.326

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber (1.145) (2.071)
Contas a receber – partes relacionadas (6) 40
Despesas antecipadas (1.563) 420
Impostos a recuperar 196 (192)
Outros créditos (389) 10
Depósitos judiciais (178) 2.169
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores (9.679) 1.035
Fornecedores – partes relacionadas (3.019) 4.125
Cauções contratuais de fornecedores (5.737) (4.707)
Direito de uso pagos (5.113) –
Obrigações sociais 438 (284)
Obrigações fiscais (77) (607)
Riscos cíveis trabalhistas e fiscais (2.677) (2.291)
Taxa de Fiscalização 16 11
Custo de transação – empréstimo 587 750
Pagamento de juros (44.790) (50.105)
Outras contas a pagar 3.678 (7.745)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 55.594 46.743
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de itens do ativo imobilizado 10 (739) (1.558)
Aquisições de itens do intangível 11 e 23 (153.838) (124.024)
Aplicação financeira vinculada (17.873) (2.442)
Valor resgatado das aplicações vinculadas 18.479 5.582
Aplicação financeira – REAPRESENTADO (1.715) (1.860)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (155.686) (124.302)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação risco sacado 3.450 2.876
Pagamento risco sacado (3.498) (2.973)
Pagamento empréstimos – principal (66.076) (60.338)
Captações de empréstimos empresas ligadas 54.000 99.100
Aumento de capital 19 111.500 31.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 99.376 69.665

Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (716) (7.894)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 
do Exercício – REAPRESENTADO 5.874 13.768

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do 
Exercício – REAPRESENTADO 5.158 5.874
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31/12/2019 
(Valores expressos em milhares de Reais – R$, exceto quando de outra forma mencionado)
1. Contexto Operacional – A Autopista Fluminense S.A. (“Sociedade”) é uma 
sociedade por ações, domiciliada no município de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, Brasil, situada na Rua XV de Novembro, nº 4, Sala 901, Torre Sul,
Centro. Constituída em Assembleia Geral de 19/12/2007, sua controladora e
“holding” é a Arteris S.A. A Sociedade tem como objeto social único a explo-
ração do lote rodoviário-BR-101/RJ, compreendendo o trecho entre a divisa
do RJ/ES e Ponte Presidente Costa e Silva, objeto do processo de licitação
correspondente ao Lote 04, em conformidade com o Edital de Licitação nº
004/007, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), 
sob a forma de concessão de serviço público pelo prazo de 25 anos iniciado
em 14/02/2008, não sendo admitida a prorrogação do prazo de concessão,
precedida da execução de obras públicas para recuperação, manutenção,
monitoramento, conservação, operação, ampliação e melhorias da rodovia.
A Sociedade utiliza os recursos gerados pelas atividades operacionais para
atender às suas necessidades de capital de giro. Adicionalmente, acessa
o mercado de capitais e conta com empréstimos e financiamentos com as
principais instituições financeiras e de fomento do país para complementar
sua necessidade de caixa. Em 31/12/2019 o passivo circulante supera o ativo 
circulante em R$153.359 (R$566.208 em 31/12/2018). A geração de caixa,
somada capacidade de crédito da Sociedade, além dos recursos oriundos
de linhas de financiamento de longo prazo são adequados para fazer frente
às suas obrigações de curto prazo registradas no passivo circulante, o que
inclui a amortização de seus financiamentos classificados no circulante, e
a manutenção de nível de alavancagem adequado às suas obrigações de
longo prazo. Uma vez que as projeções de receita no médio e longo prazos
apontam para patamares crescentes e sustentáveis, por meio da evolução
do tráfego pedagiado e dos reajustes tarifários anuais, ao mesmo tempo em
que o plano de obras é suportado por financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e por recursos captados no 
mercado de capitais por meio da emissão de debêntures de infraestrutura ou 
outros valores mobiliários, a Administração acredita que a Sociedade possui
condições para honrar as obrigações de curto e médio prazos existentes.
A emissão das demonstrações contábeis da Sociedade foi aprovada pelo
Conselho de Administração em 20/02/2020.
2. Concessões – A Autopista Fluminense é uma sociedade por ações, e tem 
como objeto social único a exploração do lote rodoviário BR-101/RJ, com-
preendendo o trecho entre a divisa RJ/ES e Ponte Presidente Costa e Silva,
objeto do processo de licitação correspondente ao Lote 04, em conformidade 
com o Edital de Licitação nº 004/007. A Sociedade está em plena operação
desde 31/08/2009, quando do início da operação da sua última praça de
pedágio na BR-101/km 252-RJ. A concessionária assumiu os seguintes com-
promissos de implantação de obras decorrentes da concessão: • 176,6 km de 
duplicação de rodovia; • 3,8 km de vias laterais; • 28,3 km de variantes e con-
tornos; • Construção de 17 passarelas; • Construção de 5 praças de pedágio; 
• Construção de 7 bases de serviços operacionais – BSO’s; • Implantação e/ou 
reforma de postos de pesagem; • Recuperação de toda a extensão da rodo-
via. Conforme estabelecido no contrato de concessão, as tarifas de pedágio
são reajustadas anualmente no mês de fevereiro, com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, além de inclusão e exclusão 
de pleitos tais como obras, impostos e serviços, que garantam o reequilíbrio
do contrato. Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os
bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração dos sistemas
rodoviários transferidos à Sociedade ou por ela implantados no âmbito da
concessão. A reversão será gratuita e automática, com os bens em perfeitas
condições de operação, utilização e manutenção e livres de quaisquer ônus
ou encargos. A Sociedade terá o direito à indenização correspondente ao
saldo não amortizado ou depreciado dos bens, cuja aquisição, devidamente
autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos últimos cinco anos
do prazo da concessão, desde que realizada para garantir a continuidade
e a atualidade dos serviços abrangidos pela concessão. Em decorrência do
modelo de contrato de concessão ser da forma não onerosa e considerar o
menor preço de tarifa de pedágio, a Sociedade não paga ao Poder Conce-
dente, pelo direito de exploração do lote mencionado, nenhum ônus fixo e/ou 
variável. Os principais compromissos firmados pela Sociedade decorrentes
do contrato de concessão são: (a) Efetuar o recolhimento à ANTT, ao longo
de todo o prazo da concessão, da taxa de fiscalização que será destinada
à cobertura de despesas com a fiscalização da concessão. O valor anual,
a título de verba de fiscalização, é de R$2.665. A partir de 31/12/2019 até
o final do exercício de concessão, a Sociedade deverá recolher o montante
de R$35.089 a valor nominal, corrigido pelo IPCA conforme determinado no

contrato de concessão. A verba de fiscalização é corrigida pelo mesmo índice 
e na mesma data da correção da tarifa básica de pedágio. (b) A Sociedade 
deve assumir integralmente o risco decorrente de erros na determinação de 
quantitativos para execução de obras e serviços previstos no Programa de 
Exploração da Rodovia – PER.
(c) Não cabe, durante o prazo da concessão, nenhuma solicitação de revisão 
tarifária devido à existência de diferenças de quantidade e/ou desconhecimento 
das características da rodovia pela Sociedade, sendo de sua responsabilidade 
a vistoria do trecho concedido, bem como o exame de todos os projetos e
relatórios técnicos que lhe são concernentes, quando da apresentação de
sua proposta inicial no leilão. (d) A Sociedade assume integralmente o risco
decorrente de danos na rodovia que derivem de causas que deveriam ser
objeto de seguro, conforme o Capítulo III, Título V, do edital do leilão. (e) A
Sociedade assume integralmente o risco pela variação nos custos de seus
insumos, mão de obra e financiamentos. (f) A Sociedade assume integralmente 
riscos decorrentes da regularização do passivo ambiental dentro da faixa de
domínio da rodovia, cujo fato gerador tenha ocorrido após a data da assina-
tura do contrato de concessão. (g) O estatuto social da Sociedade previa a
obrigação de abrir seu capital social em até dois anos após a data do início do 
contrato de concessão, previsto para 15/02/2010. Os registros de sociedade
por ações de capital aberto foram concedidos pela Comissão de Valores Mobi-
liários – CVM em 29/03/2010. (h) A Sociedade deve apresentar anualmente as 
demonstrações contábeis para a ANTT e publicá-las. A Sociedade estima em 
31/12/2019, o montante de R$717.947 (R$719.977 em 31/12/2018) referente 
a investimentos para melhorias na infraestrutura, e de R$333.393 (R$333.467 
em 31/12/2018) referente a recuperações e manutenções, a valores atuais,
para cumprir com as obrigações até o final do contrato de concessão. A
Sociedade vêm negociando com o órgão regulador a execução de obras de
melhorias de infraestrutura passíveis de reequilíbrio e em 31/12/2019 estas
obras estão estimadas em R$1.400.561 (R$1.313.172 em 31/12/2018). Esses 
valores poderão ser alterados em razão de adequações contratuais e revisões 
periódicas das estimativas de custos no decorrer do período de concessão,
sendo pelo menos anualmente revisados. As estimativas de investimentos
foram registradas mediante laudo preparado por peritos independentes e
foram segregadas levando-se em consideração o que segue: i. Investimen-
tos que geram potencial de receita adicional – registrados somente quando
a prestação de serviço de construção está relacionada diretamente com a
ampliação ou melhoria da infraestrutura, gerando receita adicional àquela
prevista originalmente. ii. Investimentos que não geram potencial de receita
adicional – registrados considerando a totalidade do contrato de concessão
e apresentados a valor presente na data de transição, conforme mencionado 
na nota explicativa nº 18.
3. Base de Preparação – Declaração de conformidade: As demonstrações
contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos, orientações e
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários. A Administração
declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações con-
tábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. Base de mensuração: As demonstrações
contábeis da Sociedade foram preparadas com base no custo histórico, exceto 
se indicado de outra forma. Moeda funcional e moeda de apresentação: As
demonstrações contábeis da Sociedade são apresentadas em Real – (R$),
que é a moeda funcional da Sociedade. Todas as demonstrações contábeis
apresentadas foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando
indicado de outra forma. Uso de estimativa e julgamento: A preparação das
demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.
As informações sobre premissas e estimativas que possuam um risco signi-
ficativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício estão
relacionadas aos seguintes aspectos: determinação de taxas de desconto a 
valor presente utilizadas na mensuração de certos ativos e passivos de curto 
e longo prazos, determinação de provisões para manutenção, determinação 
de provisões para investimentos oriundos do contrato de concessão cujos
benefícios econômicos estejam diluídos nas tarifas de pedágio, provisões
para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, perdas relacionadas a contas a
receber e elaboração de projeções para teste de recuperação dos ativos
intangíveis e de realização de créditos de imposto de renda e contribuição

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019, 2018 e 01/01/2018 (Em milhares de reais – R$)

Ativo

Nota
expli-
cativa 2019 2018 01.01.2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa – 
REAPRESENTADO 5 5.158 5.874 5.629

Aplicações financeiras – 
REAPRESENTADO 5 3.575 1.860 8.139

Contas a receber 6 11.967 10.822 8.751
Contas a receber – partes 
relacionadas 1 66 – 4 0

Despesas antecipadas 1.750 884 1.330
Impostos a recuperar 3.153 3.311 2.982
Adiantamentos a fornecedor 1.067 1.654 3.908
Outros créditos 541 152 162
Total do ativo circulante 27.217 24.557 30.941

Não Circulante
Aplicações financeiras vinculadas 8 347 933 4.058
Despesas antecipadas 1.994 1.297 1.271
Imposto de renda e 
contribuição social diferidos 7 145.818 100.097 54.915

Depósitos judiciais 18 614 436 4.834
Direito de uso (IFRS 16) 9 7.791 – –
Imobilizado 10 6.376 7.355 6.549
Intangível 11 1.950.649 1.916.849 1.917.891
Diferido 12 – 834 3.348
Total do ativo não circulante 2.113.589 2.027.801 1.992.866
_

Total do Ativo 2.140.806 2.052.358 2.023.807

Passivo e Patrimônio Líquido

Nota
expli-
cativa 2019 2018 01.01.2018

Circulante
Empréstimos e financiamentos 13 74.056 67.911 62.852
Empréstimos e financiamentos 
– partes relacionadas 16 – 440.645 –

Fornecedores 14 12.811 16.992 11.836
Arrendamento mercantil a
pagar (IFRS16) 15 4.348 – –

Obrigações sociais 6.301 5.863 6.147
Obrigações fiscais 3.893 12.536 2.860
Contas a pagar – partes
relacionadas 16 33.282 12.718 3.697

Cauções contratuais 14 12.602 10.221 12.464
Taxa de fiscalização 426 410 399
Provisão para manutenção em
rodovias 18 28.729 23.019 14.638

Provisão para investimentos
em rodovias 57

Outras contas a pagar 4.128 450 1.143
Total do passivo circulante 180.576 590.765 116.093
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 13 445.552 515.770 576.479
Empréstimos e financiamentos
– partes relacionadas 16 630.673 100.847 412.516

Arrendamento mercantil a 
pagar (IFRS16) 15 3.845 – –

Obrigações fiscais 12.582 308 7.052
Riscos cíveis, trabalhistas e fiscais 18 46.213 46.514 42.080
Provisão para manutenção em 
rodovias 18 26.421 25.896 40.343

Total do passivo não circulante 1.165.286 689.335 1.078.470
Patrimônio Líquido
Capital social 19 1.029.289 917.789 886.789
Reservas de lucros (234.345) (145.531) (57.545)
Total do patrimônio líquido 794.944 772.258 829.244
Total do Passivo e
 Patrimônio Líquido 2.140.806 2.052.358 2.023.807

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado para os exercícios fi ndos 
em 31/12/2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares 
de reais – R$, exceto o prejuízo por ação básico e diluído)

Nota
expli-
cativa 2019 2018

Receita Operacional Líquida 20 363.310 299.684
Custo dos Serviços Prestados 21 (395.035) (327.942)
Prejuízo Bruto (31.725) (28.258)
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas 21 (15.808) (20.564)
Remuneração da Administração 16 (3.277) (1.644)
Outras receitas operacionais, líquidas 182 183

(18.903) (22.025)
Prejuízo Operacional antes do 
Resultado Financeiro (50.628) (50.283)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras 22 719 809
Despesas financeiras 22 (84.600) (83.694)
Variação cambial, líquida (26) –

(83.907) (82.885)
Prejuízo Operacional antes do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social (134.535) (133.168)

Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferidos 7 45.721 45.182
Prejuízo do Exercício (88.814) (87.986)
Prejuízo por Ação Básico e Diluído – R$ 24 (0,1372) (0,1406)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

social diferidos que, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa 
possível por parte da Administração da Sociedade, podem eventualmente 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. De modo a pro-
porcionar um entendimento de como a Sociedade forma seus julgamentos 
sobre eventos futuros, inclusive quanto a variáveis e premissas utilizadas 
nas estimativas, são incluídos comentários referentes a alguns assuntos, 
conforme segue: Contabilização do contrato de concessão: Na contabilização 
do contrato de concessão, conforme determinado pela Interpretação Técnica 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – ICPC 01, a Sociedade efetua 
análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente 
no que diz respeito à aplicação da interpretação de contrato de concessão, 
determinação e classificação dos gastos de melhoria e construção como 
ativo intangível e avaliação dos benefícios econômicos futuros para fins 
de determinação do momento de reconhecimento dos ativos intangíveis 
gerados no contrato de concessão. Momento de reconhecimento do ativo 
intangível: A Administração da Sociedade avalia o momento de reconheci-
mento dos ativos intangíveis com base nas características econômicas do 
contrato de concessão, segregando, os investimentos em dois grupos: (a) 
investimentos que geram potencial de receita adicional; e (b) investimentos 
que não geram potencial de receita adicional: (a) Investimentos que geram 
potencial de receita adicional: são reconhecidos somente quando incorridos 
os custos da prestação de serviços de construção relacionados à ampliação 
ou melhoria da infraestrutura. (b) Investimentos que não geram potencial de 
receita adicional: foram estimados considerando a totalidade do contrato de 
concessão e reconhecidos a valor presente na data de transição, conforme 
mencionado na nota explicativa nº 2. Determinação de amortização anual 
dos ativos intangíveis oriundos do contrato de concessão: A Sociedade 
reconhece os efeitos de amortização dos ativos intangíveis decorrentes 
do contrato de concessão, limitados ao prazo da respectiva concessão. A 
Sociedade reconhece a amortização no resultado linearmente e com base 
no prazo remanescente da concessão, já que este método é o que reflete 
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo. Determinação das receitas de construção: De acordo com CPC 47,
quando a Sociedade contrata serviços de construção, deve reconhecer uma 
receita de construção quando realizada pelo valor justo e os respectivos
custos transformados em despesas relativas ao serviço de construção
contratado. A Administração da Sociedade avalia questões relacionadas à
responsabilidade primária pela contratação de serviços, mesmo nos casos
em que haja terceirização dos serviços, dos custos de gerenciamento e do
acompanhamento das obras. Todas as premissas descritas são utilizadas para 
fins de determinação do valor justo das atividades de construção. Provisão
para manutenção referente ao contrato de concessão: A contabilização da
provisão para manutenção, reparo e substituições nas rodovias é calculada
com base na melhor estimativa de gasto para liquidar a obrigação a valor
presente na data de encerramento do exercício, em contrapartida à despesa 
para manutenção ou recomposição da infraestrutura a um nível específico
de operacionalidade. O passivo a valor presente deve ser progressivamente 
registrado e acumulado para fazer face aos pagamentos a serem feitos
durante a execução das obras.
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continua …

… continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando de outra forma mencionado)
4. Principais Práticas Contábeis – As práticas contábeis descritas a seguir
têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis, 
referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. As principais
práticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações 
contábeis são: 4.1. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros
ativos e passivos podem ser classificados nas seguintes categorias especí-
ficas: mensurados ao valor justo por meio de resultado, valor justo por meio
de outros resultados abrangentes e custo amortizado. A categoria depende
da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou 
contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos
financeiros. Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Sociedade são
classificados sob as seguintes categorias: Ativos Financeiros mensurados ao 
valor justo por meio de resultado: São ativos financeiros mantidos para nego-
ciação, quando são adquiridos para esse fim, principalmente no curto prazo
e são mensurados ao valor justo na data das demonstrações contábeis, sendo 
as variações reconhecidas no resultado. Os instrumentos financeiros deriva-
tivos também são classificados nessa categoria. No caso da Sociedade, nessa 
categoria estão incluídos unicamente os instrumentos financeiros derivativos. 
Os saldos dos instrumentos derivativos não liquidados são mensurados ao
valor justo na data das demonstrações contábeis e classificados no ativo ou
passivo, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, nas
rubricas de “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”. Custo amorti-
zado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
perdas por impairment (quando for o caso). A receita de juros, ganhos e
perdas cambiais e impairment, quando aplicável, são reconhecidos direta-
mente no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é
reconhecido no resultado. 4.2. Caixa e equivalente de caixa: Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depó-
sitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da
data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insigni-
ficante de mudança de valor, os quais são registrados pelo valor justo por
meio de resultado , acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos
balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 4.3.
Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são mantidas com a finali-
dade de atender a investimentos ou outros fins, sendo estes títulos lastreados 
em NTN-B, NTN-F e LF, considerados de liquidez imediata ou conversíveis
em um montante conhecido de caixa, os quais são registrados pelo valor justo 
por meio de resultado, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
4.4. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: O ativo imobilizado é men-
surado ao custo de aquisição e/ou construção, deduzido as despesas das
depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável, este
último quando aplicável. Os custos dos ativos imobilizados são compostos
pelos gastos diretamente atribuíveis à aquisição e/ou construção, incluindo
outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias para
que esses possam operar. Além disso, para os ativos qualificáveis, os custos 
de empréstimos são capitalizados. Depreciação: As depreciações são calcu-
ladas pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens
demonstrada na nota explicativa nº 10, limitadas, quando aplicável, ao prazo
de concessão. 4.5. Ativo intangível: Ativo intangível oriundo do contrato de
concessão: A Sociedade reconheceu ativo intangível vinculado ao direito de
cobrar pelo uso da infraestrutura da concessão, mensurado pelo valor justo
no reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, o ativo intangível é
mensurado pelo custo, que inclui os custos de empréstimos capitalizados
deduzidos da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor
recuperável. A amortização dos ativos intangíveis é reconhecida no resultado 
linearmente com base no prazo remanescente da concessão, a partir da data 
em que esses ativos estão disponíveis para uso, já que este método é o que
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados 
no ativo. Os ágios que tenham sido alocados aos direitos de concessão, assim 
como aqueles que não tenham sido alocados diretamente à concessão, ou
outros ativos e passivos que tenham o benefício econômico limitado no tempo 
(prazo definido), em razão de direito de concessão com vida útil definida,
compõem o saldo do ativo intangível nas demonstrações contábeis e são
amortizados pelos mesmos critérios descritos no parágrafo anterior. 4.6.
Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis com vida útil
definida: No fim de cada exercício, a Sociedade revisa o valor contábil de seus 
ativos tangíveis e intangíveis, a fim de determinar se há indicação de que tais 
ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver
tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade
de mensurar essa perda. Por tratar-se basicamente de concessão, a Sociedade 
não estima o montante recuperável de um ativo individualmente, mas o mon-
tante recuperável de seus ativos como um todo com base em seu valor em
uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados a valor presente por uma taxa que reflita, antes dos impostos,
a avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos espe-
cíficos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi
ajustada. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de
caixa) calculado for menor que seu valor contábil, ele é reduzido ao seu valor 
recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imedia-
tamente no resultado. 4.7. Custo de empréstimos: Os custos de empréstimos 
atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos quali-
ficados, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial
para ficarem prontos para uso, são incluídos no custo de tais ativos até a data 
em que estejam prontos para o uso pretendido. Os ganhos decorrentes da
aplicação temporária dos recursos obtidos com empréstimos específicos e
ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com
empréstimos qualificados para capitalização. Todos os outros custos com
empréstimos são reconhecidos em uma conta redutora e amortizadas pelo
tempo dos contratos. 4.8. Imposto de renda e contribuição social – correntes
e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social são apurados dentro
dos critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente. Impostos correntes: 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada sobre a
base tributável do exercício. A base tributável difere do lucro apresentado na
demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis
ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e
contribuição social é calculada com base nas alíquotas vigentes no fim do
exercício. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social
diferidos ativos são registrados com base em saldos de prejuízos fiscais,
bases de cálculo negativa da contribuição social e diferenças temporárias
entre os livros fiscais e os contábeis, quando aplicável, considerando as alí-
quotas de 25% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social, e
partindo da estimativa da Sociedade de lucros tributáveis futuros. O imposto
de renda e a contribuição social diferidos passivos são registrados com base 
nos ajustes a valor presente decorrentes do direito de concessão, e dos
ajustes referentes a eventuais mudanças de práticas contábeis, conforme a
nota explicativa nº 7. 4.9. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a
Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em con-
sequência de um evento passado, e que é provável que benefícios econômi-
cos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do 
valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é
apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 
Se o efeito do valor temporal do dinheiro for significativo, as provisões são
descontadas utilizando uma taxa corrente antes dos impostos que reflete,
quando adequado, os riscos específicos ao passivo. Quando for adotado o
desconto, o aumento na provisão devido à passagem do tempo é reconhecido 
como custo de financiamento. Provisão para investimentos: Provisão para
investimentos: decorrente dos gastos estimados para cumprir com as obriga-
ções contratuais da concessão cujos benefícios econômicos já estão sendo
auferidos e, portanto, reconhecidos como contrapartida do ativo intangível da 
concessão. A mensuração dos respectivos valores presentes foi calculada
pelo método do fluxo de caixa descontado, considerando as datas em que se 
estima a saída de recursos para fazer frente às respectivas obrigações (esti-
mados para todo o período de concessão), e descontada por meio da aplica-
ção da taxa de 6,4% ao ano em 31/12/2019 e de 2018. A Administração revisa 
a taxa de desconto periodicamente. A determinação da taxa de desconto
utilizada pela Administração tem como base a taxa de juros real livre de risco, 
uma vez que as projeções de fluxos das obrigações foram preparadas por
seus valores reais em 31/12/2019 e 2018 e não consideram riscos adicionais 
de fluxo de caixa. Provisão para manutenção: Provisão para manutenção:
decorrente dos gastos estimados para cumprir com as obrigações contratuais 
da concessão relacionadas à utilização e manutenção das rodovias em níveis 
preestabelecidos de utilização. A mensuração dos respectivos valores pre-
sentes foi calculada pelo método do fluxo de caixa descontado, considerando 
as datas em que se estimam a saída de recursos para fazer frente às respec-
tivas obrigações. A taxa de desconto utilizada é de 7,30% ao ano em
31/12/2019 e de 2018. A determinação da taxa de desconto utilizada pela
Administração está baseada na taxa de juros real livre de risco. Provisão para 
riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios: A Sociedade é parte de
processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todos
os riscos referentes a processos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios 
para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar
a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da proba-
bilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos ou decisões dos tribunais. 4.10. Ajuste a valor pre-
sente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo
são atualizados e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste 
a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado,
e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação da

relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os 
fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos 
implícita, dos respectivos ativos e passivos. 4.11. Reconhecimento de receita: 
Contratos de construção qualificados e classificados como serviços de cons-
trução. A receita relacionada aos serviços de construção ou melhoria estabe-
lecidos no contrato de concessão é reconhecida de acordo com o estágio de 
conclusão das obras realizadas. A receita de operação ou serviço é reconhe-
cida no período em que os serviços são prestados. Receitas oriundas das 
cobranças de pedágios ou tarifas decorrentes dos direitos de concessão: 
Essas receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de deduções. A receita é 
reconhecida no período de competência, ou seja, quando da utilização pelos 
usuários dos bens públicos objeto da concessão. 4.12. Receitas e despesas 
financeiras: Substancialmente representadas por juros e variações monetárias 
decorrentes de aplicações financeiras, depósitos judiciais, empréstimos e 
financiamentos, debêntures e passivo com credores pela concessão e efeitos 
dos ajustes a valor presente. 4.13. Dividendos e juros sobre o capital próprio: 
A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela Administração da 
Sociedade que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo 
obrigatório é registrada como passivo na rubrica “Dividendos propostos” por 
ser considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da 
Sociedade, conforme divulgado na nota explicativa nº 19. Os juros sobre 
capital próprio são reconhecidos como distribuição de lucros, uma vez que 
têm a característica de um dividendo para efeito de apresentação nas demons-
trações contábeis. O valor dos juros é calculado como uma porcentagem do 
patrimônio líquido da Sociedade, usando a Taxa de Juros de Longo Prazo – 
TJLP, estabelecida pelo governo brasileiro, conforme exigência legal. Estão 
limitados a 50% do lucro líquido do exercício ou 50% do saldo acumulado de 
lucros retidos em anos anteriores, o que for maior. Sobre o valor calculado 
dos juros sobre capital próprio é devido o Imposto de Renda Retido na Fonte 
– IRRF, calculado à alíquota de 15%. Adicionalmente, conforme permitido
pela Lei nº 9.249/95, a referida remuneração é considerada como dedutível
para fins de imposto de renda e contribuição social. 4.14. Demonstração do
Valor Adicionado (DVA): Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a
riqueza criada e distribuída pela Sociedade durante o exercício e é apresen-
tada, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de 
suas demonstrações contábeis. A DVA foi preparada a partir das informações 
contábeis que servem de base à preparação das demonstrações contábeis
e seguindo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 –
Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza 
criada pela Sociedade, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, 
incluindo os tributos incidentes sobre esta, as outras receitas e efeitos da
provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de
terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de
terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos
das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização)
e pelo valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência
patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA
apresenta a distribuição dessa riqueza entre pessoal, impostos, taxas e con-
tribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais
próprios. 4.15. Normas e interpretações novas e revisadas e emitidas: 4.15.1. 
CPCs/IFRSs novas e revisadas já emitidas, adotadas: Adoção inicial do CPC 
06(R2) /IFRS 16 – Arrendamento mercantil: Em vigor para exercícios iniciados 
a partir de 01/01/2019 a IFRS 16, refletida no CPC 06 (R2) – Operações de
arrendamento mercantil, fornece um modelo abrangente para a identificação 
de contratos de arrendamento e seu tratamento nas demonstrações contábeis 
de arrendatários e arrendadores. Objetiva fornecer a base para que os usu-
ários das demonstrações contábeis possam avaliar o efeito dos arrendamen-
tos sobre a posição contábil, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa
das empresas. A Sociedade aplicou a IFRS 16 utilizando o método retrospec-
tivo modificado e as demonstrações contábeis comparativas abrangendo esse 
tema não foram reapresentadas. Todos os contratos vigentes em 01/01/2019, 
com possibilidade de conter um arrendamento, nos termos descritos na norma, 
foram objeto de avaliação pela Sociedade. Na aplicação da norma, os seguin-
tes requisitos são avaliados: • A existência de ativo expressamente identificado 
no contrato ou implicitamente especificado, com identificação no momento
em que é disponibilizado para a Sociedade. • A Sociedade tem o direito de
obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos do uso do ativo
identificado, ao longo do período contratual. • A Sociedade tem o direito de
direcionar o uso do ativo identificado durante todo o prazo do contrato. Men-
suração e reconhecimento dos contratos na arrendatária: Na data de início
do arrendamento, a Sociedade reconhece no seu balanço patrimonial um
ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Os arrendatários
deverão reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. O
ativo de direito de uso é mensurado pelo custo, que é composto pelo valor
inicial de mensuração do passivo de arrendamento, abrangendo quaisquer
custos diretos iniciais incorridos pela Sociedade, assim como uma estimativa 
de custos para desmontar e remover o ativo ao final do arrendamento, e
quaisquer pagamentos de arrendamento feitos antes da data do seu início,
calculados a valor presente. A Sociedade deprecia os ativos de direito de uso 
em bases lineares, a partir da data de início do arrendamento, até o final da
vida útil do ativo do direito de uso, ou até o término do prazo do arrendamento. 
Na data de início, a Sociedade mensura o passivo de arrendamento pelo
método de fluxo de caixa descontado, considerando as datas que se estima
a saída de recursos para fazer frente as respectivas obrigações (estimado
para todo o período do contrato de arrendamento), e descontada por meio de 
aplicação da taxa de 8,42%a.a. A Administração revisará a taxa de desconto 
periodicamente. A determinação da taxa de desconto utilizada pela a admi-
nistração tem como base a taxa de crédito da Sociedade. Após a mensuração 
inicial, o passivo de arrendamento é atualizado monetariamente e baixado
pelos respectivos pagamentos. No caso de reavaliação ou modificação, ou
se houver mudanças substanciais em pagamentos fixos, pode ser necessário 
um recálculo para refletir o evento ocorrido. Quando o passivo é remensurado, 
o ajuste correspondente é atribuído ao ativo de direito de uso, ou, caso este
já esteja reduzido a zero, lançado no resultado. A Sociedade optou por não
reconhecer arrendamentos de curto prazo (de até 12 meses) e arrendamen-
tos de ativos de baixo valor (de até R$5), utilizando, portanto, as isenções
previstas na norma. Para esses casos, os contratos são contabilizados como 
despesa operacionais, diretamente no resultado do período, observando o
regime de competência dos exercícios ao longo do prazo do arrendamento.
Para fins de controle e reconhecimento dos ativos de direito de uso e respec-
tivo passivo de arrendamento, a Sociedade optou por criar novos grupos
patrimoniais e novas rubricas contábeis, visando demonstrar os valores de
forma segregada dos demais ativos e passivos, bem como evidenciar os
efeitos nas rubricas do resultado. Política contábil aplicável antes de
01/01/2019: Anteriormente à entrada em vigor da IFRS 16, os casos de
arrendamento mercantil eram avaliados pela Sociedade sob os conceitos de
arrendamento financeiro e arrendamento operacional, visando ao correto
enquadramento para o reconhecimento contábil. Arrendamento financeiro:
Eram considerados financeiros os arrendamentos cujos contratos previam a
transferência substancial de todos os riscos e benefícios inerentes ao ativo
arrendado. Nesse caso, também eram levados em conta o prazo do arrenda-
mento mercantil em relação à vida útil econômica do ativo, a relação do valor 
presente dos pagamentos mínimos do arrendamento com o valor justo do
ativo, bem como a previsão de a Sociedade obter a propriedade do ativo no
final do contrato. Arrendamento operacional: Todos os arrendamentos não
revestidos das características do arrendamento financeiro eram classificados 
como arrendamentos operacionais. Como arrendatária, os pagamentos rea-
lizados pela Sociedade, relativos a esses contratos, eram reconhecidos como 
despesa do período, pelo método linear no prazo de vigência do arrendamento. 
Os principais impactos decorrentes da aplicação inicial estão demonstrados
abaixo: i) Os impactos da adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 no balanço patri-
monial:

Ativo

Valores 
antes

da adoção 
do CPC 06

Ajuste
CPC 06

Valores após 
a adoção do 

CPC 06 em 
01/01/2019

Circulante 24.557 – 24.557
Não circulante 2.027.801 11.553 2.039.354
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos – – –

Direito de uso – IFRS 16 – 11.553 11.553
2.052.358 11.553 2.063.911

Passivo
Circulante 590.765 4.591 595.356
Arrendamento mercantil a pagar – 
IFRS 16 – 4.591 4.591

Não circulante 689.335 6.962 696.297
Arrendamento mercantil a pagar – 
IFRS 16 – 6.962 6.962

Patrimônio liquido 772.258 – 772.258
Arrendamento mercantil – IFRS 16 – – –

2.052.358 11.553 2.063.911
ICPC 22 (IFRIC 23) – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
Em vigor para exercícios iniciados a partir de 01/01/2019, a IFRIC 23 descreve 
como determinar a posição fiscal e contábil quando houver incerteza sobre 
o tratamento do imposto de renda. A interpretação requer que a entidade
determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como 
um grupo e avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de 
tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas 
declarações de imposto de renda. A sociedade entende que não há incertezas 
quanto ao tratamento dado em relação aos tributos sobre o lucro. 4.15.2. CPCs/
IFRSs novas e revisadas já emitidas, porém ainda não adotadas: Como parte 
do compromisso do CPC em adotar no Brasil todas as alterações introduzidas 
pelo “International Accounting Standards Board – IASB” nas IFRSs, altera-
ções em determinados pronunciamentos contábeis já foram divulgadas pelo
IASB, as quais ainda não estão vigentes e a Sociedade não adotou de forma 
antecipada para a preparação dessas demonstrações contábeis.

Pronuncia-
mento ou 

interpretação
Descrição

IFRS 17 – 
Contratos de 

Seguro

O IFRS 17 estabelece os princípios para reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divulgação de contratos de 
seguro e substitui a IFRS 4 – Contratos de Seguro (CPC 
11). O IFRS 17 descreve o Modelo Geral, modificado para 
contratos de seguro com características de participação 
direta, descrito como Abordagem de Taxa Variável. O Modelo 
Geral é simplificado se determinados critérios forem aten-
didos mensurando o passivo para cobertura remanescente 
usando a Abordagem da Alocação de Prêmios. O Modelo 
Geral utilizará premissas atuais para estimativa do valor, 
do prazo e da incerteza de fluxos de caixa futuros e men-
surará explicitamente o custo dessa incerteza, levando em 
consideração as taxas de juros do mercado e o impacto das 
opções e garantias dos segurados. A norma é aplicável para 
períodos anuais iniciados em ou após 01/01/2021, sendo 
permitida a adoção antecipada. Ela é adotada retrospec-
tivamente a menos que sua adoção seja inviável; nesse 
caso, será aplicável a abordagem retrospectiva modificada 
ou a abordagem de valor justo. A minuta para exposição das 
Alterações à IFRS 17 endereça os problemas e os desafios 
de implementação identificados após a publicação da IFRS 
17. Um dos principais desafios propostos é o adiamento da
data de adoção inicial da IFRS 17 em um ano para períodos 
anuais iniciados em ou após 01/01/2022. Para fins das exi-
gências de transição, a data de adoção inicial corresponde
ao início do período anual no qual a entidade adota a norma 
pela primeira vez, e a data de transição corresponde ao início 
do período imediatamente anterior à data de adoção inicial.

IFRS 10 (CPC 
36 (R3)) – 

Demonstra-
ções Conso-
lidadas e IAS 

28 (alterações) 
(CPC 18 (R2)) 

– Venda ou 
Contribuição

de Ativos entre 
um Investidor

e sua Coligada 
ou Joint Ven-

ture.

As alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) e à IAS 28 (CPC 18 
(R2)) tratam de situações que envolvem a venda ou contri-
buição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint 
venture. Especificamente, os ganhos e as perdas resultantes 
da perda de controle de uma controlada que não contenha 
um negócio em uma transação com uma coligada ou joint 
venture contabilizada utilizando o método de equivalência 
patrimonial são reconhecidos no resultado da controladora 
apenas proporcionalmente às participações do investidor 
não relacionado nessa coligada ou joint venture. Da mesma 
forma, os ganhos e as perdas resultantes da remensuração 
de investimentos retidos em alguma antiga controlada (que 
tenha se tornado coligada ou joint venture contabilizada 
pelo método de equivalência patrimonial) ao valor justo são 
reconhecidos no resultado da antiga controladora propor-
cionalmente às participações do investidor não relacionado 
na nova coligada ou joint venture. A data de vigência das 
alterações ainda não foi definida pelo IASB; porém, é per-
mitida a adoção antecipada das alterações. Os diretores da 
Companhia esperam que a adoção dessas alterações tenha 
um impacto sobre as demonstrações contábeis consolidadas 
do Grupo no futuro caso essas transações ocorram.

Alterações 
à IFRS 3 – 

Definição de 
Negócios

As alterações esclarecem que ainda que os negócios nor-
malmente apresentem outputs (“produtos”), os produtos não 
são necessários para um conjunto integrado de atividades 
e ativos para se qualificarem como negócios. Para serem 
considerados como um negócio, um conjunto adquirido de 
atividades e ativos deve incluir no mínimo um insumo e um 
processo substantivo que em conjunto contribuem significa-
tivamente para a capacidade de criar produtos. Orientações 
adicionais ajudam a determinar se um processo substantivo 
foi adquirido. As alterações introduzem um teste de concen-
tração opcional que permite uma avaliação simplificada sobre 
se um conjunto adquirido de atividades e ativos não é um 
negócio. De acordo com o teste de concentração opcional, o 
conjunto adquirido de atividades e ativos não é um negócio se 
substancialmente a totalidade do valor justo dos ativos brutos 
adquiridos estiver concentrada em um único ativo identificável 
ou grupo de ativos similares. As alterações são aplicáveis 
prospectivamente a todas as combinações de negócios e 
aquisições de ativos para os quais a data de aquisição cai 
no ou após o primeiro período anual de relatório iniciado em 
ou após 01/01/2020, sendo permitida a adoção antecipada.

Alterações à 
IAS 1 e IAS 8 
– Definição de 

Material

O objetivo das alterações é facilitar o entendimento da 
definição de material na IAS 1 e não o de alterar o conceito 
subjacente de materialidade nas Normas do IFRS. O conceito 
de “ocultação” de informações materiais com informações 
imateriais foi incluído como parte da nova definição. O limite 
de materialidade que influencia os usuários foi alterado de 
“possível influência” para “possível influência razoável”. A 
definição de material na IAS 8 foi substituída pela referência 
à definição de material na IAS 1. Adicionalmente, o IASB 
alterou outras Normas e a Estrutura Conceitual contendo 
uma definição de material ou faz referência ao termo “mate-
rial” para garantir consistência. As alterações são aplicáveis 
prospectivamente para períodos anuais iniciados em ou após 
01/01/2020, sendo permitida a adoção antecipada.

Alterações às 
Referências 
à Estrutura 

Conceitual nas 
Normas do 

IFRS

Além da Estrutura Conceitual revisada, que entrou em vigor 
após a publicação em 29/03/2018, o IASB também emitiu 
as Alterações às Referências à Estrutura Conceitual nas 
Normas do IFRS. O documento contém alterações à IFRS 2, 
IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 
38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 e SIC 32. Porém, 
nem todas as alterações atualizam esses pronunciamentos 
com relação às referências e citações da estrutura de modo 
que elas se referem à Estrutura Conceitual revisada. Alguns 
pronunciamentos são atualizados apenas para indicar a qual 
versão da Estrutura eles se referem (a Estrutura do IASC 
adotada pelo IASB em 2001, a Estrutura do IASB de 2010, 
ou a nova Estrutura revisada de 2018) ou para indicar que 
as definições na Norma não foram atualizadas com as novas 
definições desenvolvidas na Estrutura Conceitual revisada.

Não há outras normas ou interpretações emitidas e ainda não adotadas que 
possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado do 
exercício ou no patrimônio líquido divulgado pela Sociedade. Reapresentação 
do balanço patrimonial em 01/01/2018 e 31/12/2018 e das demonstrações 
dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31/12/2018. A Sociedade, 
objetivando a melhor apresentação de seus investimentos em “Fundos de 
Investimentos”, anteriormente apresentados na rubrica de “Caixa e equivalente 
de caixa”, entendeu que deve ser mais adequadamente classificado na rubrica 
de “Aplicações Financeiras” todo e qualquer título de investimento diferente 
de “LFT e CDB”, sendo estes “Letra Financeira, NTN, LTN e, outros”. Esta 
alocação reflete de forma mais acurada no que diz o “CPC 03 (R2)” e “CVM 
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2019) – Item 10: Equivalente de 
caixa – LFT’s” e propicia uma melhor apresentação quanto a sua posição de 
investimentos, adotando, portanto, uma mudança em sua política contábil 
anteriormente adotada. Em atendimento as orientações do CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Sociedade alterou 
sua política contábil anteriormente adotada por uma política contábil que 
melhor reflete sua posição de investimentos da Sociedade (pelos argumentos 
acima mencionados e em linha com o parágrafo 14 item “(b)” do respectivo 
CPC anteriormente mencionado) e, portanto, procedeu as reclassificações 
de forma retrospectiva em suas informações correspondentes apresentadas 
para fins comparativos, em relação à aquelas originalmente emitidas. Para fins 
comparativos às demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2019, 
o impacto se dará da seguinte forma: - Reapresentação nas demonstrações
contábeis do exercício findo em 31/12/2019 referente ao saldo de Caixa e
Equivalente de Caixa – Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12/2018, 
originalmente emitido em 27/02/2019.
Balanço patrimonial de 31/12/2018

Ativo

Original-
mente

Apresen-
tada 2018

Reclassi-
ficação

Reapresen-
tado 2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.734 (1.860) 5.874
Aplicações financeiras – 1.860 1.860
Contas a receber 10.822 – 10.822
Despesas antecipadas 884 – 884
Impostos a recuperar 3.311 – 3.311
Adiantamentos a fornecedor 1.654 – 1.654
Outros créditos 152 – 152
Total do ativo circulante 24.557 – 24.557
Não Circulante
Aplicações financeiras vinculadas 933 – 933
Despesas antecipadas 1.297 – 1.297
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 100.097 – 100.097

Depósitos judiciais 436 – 436
Imobilizado 7.355 – 7.355
Intangível 1.916.849 – 1.916.849
Diferido 834 – 834
Total do ativo não circulante 2.027.801 – 2.027.801
Total do Ativo 2.052.358 – 2.052.358
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continua …

… continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando de outra forma mencionado)
Balanço patrimonial de 01/01/2018

Ativo

Original-
mente

Apresen-
tada 2018

Reclassi-
ficação

Reapresen-
tado 2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 13.768 (8.139) 5.629
Aplicações financeiras – 8.139 8.139
Contas a receber 8.751 – 8.751
Contas a receber – partes relacionadas 40 – 40
Impostos a recuperar 2.982 – 2.982
Despesas antecipadas 1.330 – 1.330
Outros créditos 4.070 – 4.070
Total do ativo circulante 30.941 – 30.941
Não Circulante
Aplicações financeiras vinculadas 4.058 – 4.058
Despesas antecipadas 1.271 – 1.271
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 54.915 – 54.915

Depósitos judiciais 4.834 – 4.834
Imobilizado 6.549 – 6.549
Intangível 1.917.891 – 1.917.891
Diferido 3.348 – 3.348
Total do ativo não circulante 1.992.866 – 1.992.866
Total do Ativo 2.023.807 – 2.023.807
- Reapresentação nas demonstrações contábeis do exercício findo em
31/12/2019 referente ao saldo de Caixa e Equivalente de Caixa – Demons-
tração do Fluxo de Caixa do exercício findo em 31/12/2018, originalmente
emitido em 27/02/2019.

Original-
mente

Apresen-
tada 2018

Reclassi-
ficação

Reapresen-
tado 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (87.986) – (87.986)
Ajustes para conciliar o lucro líquido 
com o caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais:

Depreciação e amortização 120.655 – 120.655
Baixa de ativos permanentes 274 – 274
Imposto de renda e CSLL diferidos (45.182) – (45.182)
Variação monetária e juros sobre 
credores pela concessão – – –

Receita com aplicações financeiras 
vinculadas (152) – (152)

Juros e variações monetárias sobre 
mútuos 27.951 – 27.951

Juros e variações monetárias de 
empréstimos 49.039 – 49.039

Juros e variações monetárias de 
debêntures – – –

Despesa financeira dos ajustes a valor 
presente 3.535 – 3.535

Constituição de provisão para riscos 
cíveis, trabalhistas e regulatórios 5.100 – 5.100

Atualização monetária de provisão para 
riscos cíveis trabalhistas e fiscais 1.625 – 1.625

Constituição de provisão 
para manutenção 31.326 – 31.326

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber (2.071) – (2.071)
Contas a receber – partes relacionadas 40 – 40
Despesas antecipadas 420 – 420
Impostos a recuperar (192) – (192)
Outros créditos 10 – 10
Depósitos judiciais 2.169 – 2.169
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores 1.035 – 1.035
Fornecedores – partes relacionadas 4.125 – 4.125
Cauções contratuais de fornecedores (4.707) – (4.707)
Obrigações sociais (284) – (284)
Obrigações fiscais (607) – (607)
Riscos cíveis, trabalhista e fiscais (2.291) (2.291)
Pagamento de juros (50.105) (50.105)
Outras contas a pagar (6.984) – (6.984)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 46.743 – 46.743

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de itens do ativo 
imobilizado (1.558) – (1.558)

Aquisições de itens do intangível (124.024) – (124.024)
Aplicação financeira vinculada (2.442) – (2.442)
Valor resgatado das aplicações 
vinculadas 5.582 – 5.582

Aplicação financeira – 1.860 (1.860)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
de investimento (122.442) 1.860 (124.302)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento

Captação risco sacado 2.876 – 2.876
Pagamento risco sacado (2.973) – (2.973)
Pagamento empréstimos – principal (60.338) – (60.338)
Captações de empréstimos empresas 
ligadas 99.100 – 99.100

Aumento de capital 31.000 – 31.000
Caixa líquido utilizado nas atividades 
de financiamento 69.665 – 69.665

Redução do saldo de caixa e 
equivalentes de caixa (6.034) 1.860 (7.894)

Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 13.768 – 13.768

Caixa e equivalentes de caixa no fim 
do exercício 7.734 1.860 5.874

As reclassificações efetuadas não alteram o total dos ativos, o patrimônio 
líquido e o lucro líquido, bem como não impactam covenants.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa – Estão representados por:
Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018

Reapresentado
Caixa e contas bancárias 2.683 2.504
Fundos de investimentos (*) 2.475 3.370
Total 5.158 5.874
Aplicações financeiras 2019 2018

Reapresentado
Fundos de investimentos (**) 3.575 1.860
Total 3.575 1.860
* Cotas lastreadas em CDB, LFT e cotas de outros fundos de investimento
lastreados por esses. ** Cotas lastreadas em NTN-B, NTN-F, LTN, LF e cotas 
de outros fundos de investimento lastreados por esses. Os recursos aplicados 
diretamente em títulos ou por meio de fundos de investimentos possuem liqui-
dez imediata, estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor,
e possuem remuneração equivalente a, na média, 96,9% do Certificado de
Depósito Interbancário – CDI (98,35% em 31/12/2018). Todos os recursos
aplicados são mantidos com a finalidade de atender as necessidades de
liquidez da Sociedade.
6. Contas a Receber – Estão representados por:

2019 2018
Pedágio eletrônico a receber (*) 10.577 9.689
Cupons de pedágio a receber 354 344
Cartões de pedágio a receber 35 40
Receitas acessórias a receber 993 740
Outras receitas a receber 8 9
Total 11.967 10.822
(*) Conforme nota explicativa nº 26.c.
A Administração da Sociedade não identificou a necessidade de reconheci-
mento de provisão para perdas com recebíveis em 31/12/2019 e de 2018. O 
prazo médio de vencimento é de 30 dias.
7. Imposto de Renda e Contribuição Social – a) Conciliação entre a taxa
efetiva e nominal do imposto de renda e a contribuição social. A reconciliação 
entre a taxa efetiva e a taxa nominal do imposto de renda e da contribuição 
social nas demonstrações do resultado referentes aos exercícios findos em 
31/12/2019 e de 2018 é como segue:

2019 2018
Prejuízo antes do imposto de renda e da CSLL (134.535) (133.168)
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de imposto de renda e contribuição 
social, de acordo com a alíquota vigente 45.742 45.277

Ajustes para a alíquota efetiva:
Outras diferenças permanentes (21) (95)
Total 45.721 45.182
Imposto Contabilizado 45.721 45.182
Imposto de renda e contribuição social:
Diferido 45.721 45.182

45.721 45.182

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos: Estão representados por:
Imposto de renda e 
contribuição social 

diferido ativo
Não circulante 2019 2018
Diferenças temporárias ativas
Prejuízo fiscal (a) 366.769 239.290
Provisão de participação nos lucros 2.245 2.180
Riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórios (b) 46.213 46.514
Outras provisões 874 (75)
Provisão para manutenção de rodovias 55.150 48.915
Ajuste dos encargos financeiros obras futuras – 3.667
Ajuste dos encargos financeiros (confirming) (1) (6)
Arrendamentos – IFRS 16 402 –
Base de cálculo diferenças temporárias ativas 471.652 340.485
Alíquota nominal 34% 34%
Total 160.362 115.765
Diferenças temporárias passivas
Ajustes referentes a mudanças de práticas 
contábeis – adoção Lei 12.973/14 (c)

Diferenças de intangível e imobilizado líquidas (59.598) (59.598)
Amortização dos ajustes – mudança de práticas 
contábeis 16.403 13.059

Estorno de capitalização de juros 578 578
Amortização estorno de capitalização de juros (159) (120)
Base de cálculo diferenças temporárias passivas (42.776) (46.081)
Alíquota nominal 34% 34%
Total (14.544) (15.668)
Base do imposto de renda e contribuição social 145.818 100.097
Impostos diferidos não constituídos
Total do imposto de renda e contribuição social 145.818 100.097
a) Refere-se ao prejuízo fiscal e à base negativa de contribuição social,
suportados por projeções de resultados tributáveis futuros. b) Referem-se 
a provisões para riscos cíveis, trabalhistas e regulatórios de reclamações 
pendentes de resoluções. c) A partir de 01/01/2015 a Sociedade congelou 

os saldos referentes às mudanças de práticas contábeis, adotando a Lei nº 
12.973/14. Desta forma, passou a amortizar linearmente o saldo residual dos 
ajustes referentes a mudanças de práticas contábeis até o final do período 
da concessão. As perspectivas futuras dos negócios da Sociedade traduzi-
das em suas projeções de resultados constituem-se em previsões de sua 
Administração, portanto, são dependentes de variáveis de mercado e estão 
sujeitas a mudanças. A expectativa de recuperação da totalidade dos créditos 
tributários diferidos, indicados pelas projeções de resultado tributável, é como 
segue: Exercício a findar-se em:
Impostos diferidos Ativo não circulante
2023 945
2024 2.656
2025 5.288
2026 6.985
2027 11.128
Após 2028 133.360

160.362
8. Aplicações Financeiras Vinculadas – A Sociedade mantém aplicações
financeiras vinculadas no ativo não circulante para cumprir obrigações contra-
tuais referentes a empréstimos e financiamentos. A seguir breve descrição des-
sas obrigações: BNDES: A Sociedade deve depositar em conta de pagamento 
de instituição financeira 35% da arrecadação das praças de pedágio. Esses
recursos são utilizados para pagamento do serviço da dívida e manutenção
do mínimo obrigatório da conta de reserva. Após o cumprimento legal das
obrigações contratuais os recursos excedentes são transferidos para conta
corrente livre. A Sociedade deve manter depositada em conta de reserva de
instituição financeira, até a liquidação de todas as obrigações assumidas no
contrato de financiamento com o BNDES, o valor mínimo equivalente a três
vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida, incluindo
pagamentos de principal, juros e demais acessórios da dívida decorrente do
contrato de financiamento. Este valor será sempre recalculado no dia posterior 
ao de cada pagamento das prestações mensais.
Em 31/12/2019 o saldo é de R$347 (R$933 em 31/12/2018), aplicados em
títulos públicos federais e títulos privados de emissão da instituição financeira 
e essas aplicações foram remuneradas em média a 92,6% da variação do CDI.

9. Direito de Uso
A movimentação de saldos do ativo direito de uso é evidenciada no quadro abaixo, conforme a classe de cada ativo:

Guinchos (a)
Atendimento

pré-hospitalar (b) Veículos (c)
Veículos ope-
racionais (d)

Computadores e 
periféricos (e) Imóveis (f) Outros Total

Custo direito de uso
Saldo em 31.12.2018 – – – – – – – –
Adições 6.651 2.372 690 435 103 2.231 424 12.906
Saldo em 31.12.2019 6.651 2.372 690 435 103 2.231 424 12.906
Amortização acumulada
Saldo em 31.12.2018 – – – – – – – –
Amortização (2.752) (791) (460) (168) (54) (610) (280) (5.115)
Saldo em 31.12.2019 (2.752) (791) (460) (168) (54) (610) (280) (5.115)
Direito de uso líquido
Saldo em 31.12.2018 – – – – – – – –
Saldo em 31.12.2019 3.899 1.581 230 267 49 1.621 144 7.791
Taxas de amortização – a.a. 6% 4% 14% 5% 8% 3% 9%
(a) Refere-se a locação de guinchos para operação na rodovia. (b) Refere-se a locação de ambulâncias para atendimento pré-hospitalar. (c) Refere-se a
veículos administrativos. (d) Refere-se a veículos para inspeção de tráfego e outras atividades operacionais. (e) Refere-se a locação de computadores e
impressoras. (f) Refere-se a locação de sedes administrativas, pedreiras e terrenos.
10. Imobilizado
A movimentação é como segue:

Móveis e 
utensílios

Computadores
e periféricos Veículos

Instalações, edifícios 
e dependências

Máquinas e 
equipamentos

Imobilizado
em andamento Total

Custo do imobilizado
Saldo em 31.12.2018 1.295 2.704 708 2.301 3.763 1 10.772
Adições 3 590 – 15 131 – 739
Alienações/baixas – – – (1) – – (1)
Saldo em 31.12.2019 1.298 3.294 708 2.315 3.894 1 11.510
Depreciação acumulada
Saldo em 31.12.2018 (522) (686) (125) (647) (1.437) – (3.417)
Depreciações (107) (846) (191) (223) (350) – (1.717)
Saldo em 31.12.2019 (629) (1.532) (316) (870) (1.787) – (5.134)
Imobilizado líquido
Saldo em 31.12.2018 773 2.018 583 1.654 2.326 1 7.355
Saldo em 31.12.2019 669 1.762 392 1.445 2.107 1 6.376
Taxas de depreciação – a.a. 10% 20% 20% 4% 10%

Móveis e 
utensílios

Computadores
e periféricos Veículos

Instalações, edifícios 
e dependências

Máquinas e 
equipamentos

Imobilizado
em andamento Total

Custo do imobilizado
Saldo em 31.12.2017 1.179 1.592 721 656 3.535 1.184 8.867
Adições 146 1.112 – 7 198 95 1.558
Transferências/reclassificações – – – 1.638 30 (1.278) 390
Alienações/baixas (30) – (13) – – – (43)
Saldo em 31.12.2018 1.295 2.704 708 2.301 3.763 1 10.772
Depreciação acumulada
Saldo em 31.12.2017 (432) (482) (41) (484) (879) – (2.318)
Depreciações (116) (204) (86) (163) (558) – (1.127)
Alienações/baixas 26 – 2 – – – 28
Saldo em 31.12.2018 (522) (686) (125) (647) (1.437) – (3.417)
Imobilizado líquido
Saldo em 31.12.2017 747 1.110 680 172 2.656 1.184 6.549
Saldo em 31.12.2018 773 2.018 583 1.654 2.326 1 7.355
Taxas de depreciação – a.a. 10% 20% 20% 4% 10%
11. Intangível – A movimentação é como segue:

Custo do intangível
Intangível em rodovias – 

obras e serviços (a) Software
Intangível em 

andamento (b)
Adiantamento
fornecedores Total

Saldo em 31.12.2018 2.107.040 2.713 156.121 3.102 2.268.976
Adições 45.260 563 109.122 8.233 163.178
Transferências/reclassificações 82.309 – (75.541) (6.768) –
Saldo em 31.12.2019 2.234.609 3.276 189.702 4.567 2.432.154
Amortização acumulada
Saldo em 31.12.2018 (351.346) (781) – – (352.127)
Amortizações (128.467) (911) – – (129.378)
Saldo em 31.12.2019 (479.813) (1.692) – – (481.505)
Intangível líquido
Saldo em 31.12.2018 1.755.694 1.932 156.121 3.102 1.916.849
Saldo em 31.12.2019 1.754.796 1.584 189.702 4.567 1.950.649
Taxas de amortização – a.a. 4% 20%

Custo do intangível
Intangível em rodovias – 

obras e serviços (a) Software
Intangível em 

andamento (b)
Adiantamento
fornecedores Total

Saldo em 31.12.2017 1.916.533 2.510 232.756 1.205 2.153.004
Adições 49.919 203 63.288 3.211 116.621
Transferências/reclassificações 140.847 – (139.923) (1.314) (390)
Alienações/baixas (259) – – – (259)
Saldo em 31.12.2018 2.107.040 2.713 156.121 3.102 2.268.976
Amortização acumulada
Saldo em 31.12.2017 (234.479) (634) – – (235.113)
Amortizações (116.867) (147) – – (117.014)
Saldo em 31.12.2018 (351.346) (781) – – (352.127)
Intangível líquido
Saldo em 31.12.2017 1.682.054 1.876 232.756 1.205 1.917.891
Saldo em 31.12.2018 1.755.694 1.932 156.121 3.102 1.916.849
Taxas de amortização – a.a. 4% 20%
(a) Refere-se a obras e serviços realizados nas rodovias, tais como pavimentação, duplicação, marginais, acostamentos, canteiros centrais, obras de arte
especiais, terraplenagem, implantação de sistema de arrecadação e monitoramento de tráfego, sinalização e outros, sendo amortizados linearmente até o
final do período da concessão. (b) Refere-se a obras em andamento tendo como a principal a duplicação da BR101/RJ. No exercício findo em 31/12/2019, a 
Sociedade capitalizou o montante de R$9.933 (R$12.296 em 31/12/2018) referente aos custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, constru-
ção ou produção de ativos qualificáveis como parte do custo do ativo. A taxa média de capitalização em relação aos valores principais de dívidas, em 2019
foi de 1,26% ao ano e 1,62% ao ano em 2018. A Administração preparou as projeções de fluxo de caixa descontado e concluiu que não há necessidade de
constituição de provisão para impairment dos ativos intangíveis em 31/12/2019 e de 2018. 

12. Diferido – É representado por: 2019 2018
Gastos pré-operacionais:
Pessoal/administradores 4.496 4.496
Consumo 4.298 4.298
Custos contratuais da concessão 3.549 3.549
Depreciações e amortizações 80 80
Conservação da rodovia 10.847 10.847
Serviços de terceiros 1.207 1.207
Tributários 1.240 1.240
Resultados financeiros (351) (351)
Outros gastos (12) (12)

25.354 25.354
Amortização acumulada (25.354) (24.520)

– 834
Refere-se a gastos pré-operacionais representados por estudos de viabili-
dade, reformas e obras nas faixas de domínio necessárias para equalização 
de necessidade de reparos emergenciais nas rodovias e serviços prestados 
de acordo com o estabelecido no contrato de concessão, incorridos até 

31/12/2008. Os gastos pré-operacionais são amortizados em dez anos, 
conforme a expectativa de retorno desses gastos pela Administração da 
Sociedade, de acordo com a Lei nº 11.941/09.
13. Empréstimos e Financiamentos – Estão representados por:

2019 2018

Moeda local
Circu-
lante

Não cir-
culante Total

Circu-
lante

Não cir-
culante Total

Saldo inicial 68.507 519.620 588.127 63.263 581.265 644.528
Captações/
Renovações 3.450 – 3.450 2.876 – 2.876

Juros provisionados 46.247 – 46.247 54.137 – 54.137
Amortização de 
principal (69.574) – (69.574) (63.311) – (63.311)

Pagamento de juros (44.790) – (44.790) (50.105) – (50.105)
Transferência 70.805 (70.805) – 61.645 (61.645) –
AVP/Risco sacado 7 – 7 2 – 2

74.652 448.815 523.467 68.507 519.620 588.127
Custo de transação (596) (3.263) (3.859) (596) (3.850) (4.446)
Saldo final 74.056 445.552 519.608 67.911 515.770 583.681

A composição dos empréstimos é como segue:
Modalidade Taxa de juros efetiva Vencimento Garantia 2019 2018

Financiamento de investimentos (BNDES) TJLP+2,45% a.a. dez/24
Cessão direitos creditórios, penhor 100% das 

ações e cessão dos direitos emergentes 228.154 263.057

Financiamento de investimentos (BNDES) TJLP+2,45% a.a. nov/26
Cessão direitos creditórios, penhor 100% das 

ações e cessão dos direitos emergentes 294.493 324.210
Risco sacado 1,33% a.m. Até 60 dias Aval acionista 820 860

523.467 588.127
Em 31/12/2019 o saldo de R$820 (R$860 em 31/12/2018) refere-se ao contrato firmado com o Banco Santander S.A. para estruturar, com seus principais 
fornecedores, a operação denominada “risco sacado”. Nessa operação, os fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos emitidos contra a 
Sociedade para a instituição financeira que, por sua vez, passará a ser credora da operação. Esse contrato possui limite de R$20.000 e taxa média de 1,33% 
ao mês. Em 31/12/2019, as parcelas de longo prazo relativas aos empréstimos e financiamentos apresentam os seguintes vencimentos:
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Ano de vencimento
2021 77.939
2022 84.184
2023 90.930
Após 2024 195.762

448.815
Os contratos de financiamento dos investimentos de longo prazo com o BNDES 
possuem cláusulas que, se descumpridas, podem implicar vencimento ante-
cipado. As principais são: 1) Não devem realizar distribuição de dividendos 
acima do mínimo obrigatório, pagamento de juros sobre o capital próprio, 
pagamento de juros dos mútuos, ou amortização de principal desses mútuos 
quando o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida – ICSD for inferior a 1,3, 
o qual será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

ICSD = Geração de Caixa da Atividade
Serviço da Dívida

Onde: 
Geração de Caixa 
da Atividade

Serviço da 
Dívida EBITDA

(+) EBITDA
(+) Amortização 
de principal (+) Lucro líquido

(-) Imposto de renda
(+) Pagamentos 
de juros

(+) Despesa/receita financeira 
líquida

(-) Contribuição social
(+) Depreciações e amortiza-
ções
(+) Provisão para imposto de 
renda e contribuição social
(+) Outras despesas/receitas 
líquidas não operacionais

2) Não apresentar saldo devedor que represente mais de 15% (quinze por
cento) da Receita Bruta auferida no exercício anual anterior. Exclusivamente
para o fim de verificação adotam-se as seguintes definições: Receita Bruta:
receita bruta apurada conforme a legislação contábil vigente, auferida no
exercício anual anterior. Saldo devedor: saldo de dívidas contratadas e
efetivamente tomadas junto a terceiros, incluindo principal, juros e todos os
demais encargos, estando excluídos desse cômputo os valores referentes:
i) à contratação de financiamentos cuja finalidade seja exclusivamente a
aquisição de equipamentos para a operação da Emissora; ii) aos mútuos 
concedidos à Emissora por qualquer acionista, desde que a taxa de juros não 
esteja superior a 2% (dois por cento) acima do CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário, divulgado pela CETIP) ou 8% (oito por cento) acima do IPCA, 
conforme o indexador da taxa de juros do contrato de mútuo; e iii) ao saldo 
devedor referente ao crédito decorrente dos contratos de financiamento junto 
ao BNDES e dos demais contratos de financiamento cujo BNDES tenha auto-
rizado previamente. 3) Manter uma relação mínima de 20% (vinte por cento) 
entre “Patrimônio Líquido” e “Passivo Total”. Em 31/12/2019 a Sociedade, 
apresentou Índice de Cobertura do Serviço da Dívida – ICSD abaixo de 1,3, 
entretanto esta concessionária não realizou nenhuma ação que descumprisse 
esta cláusula restritiva. A Sociedade está adimplente em relação às cláusulas 
restritivas na data das demonstrações contábeis. O valor justo dos emprés-
timos e financiamentos registrados no passivo circulante e não circulante é 
próximo de seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é 
significativo, tendo em vista que as taxas de descontos são substancialmente 
semelhantes às contratadas.
14. Fornecedores e Cauções Contratuais – Em 31/12/2019 o saldo de
R$12.811 (R$16.992 em 31/12/2018) refere-se a fornecedores e prestadores 
de serviços. O saldo de R$12.602 (R$10.221 em 31/12/2018) refere-se a 
cauções contratuais de fornecedores e prestadores de serviços registrados 
de acordo com as condições estabelecidas em contrato prevendo retenção 
de 5% do valor dos serviços. Estes saldos estão relacionados predominan-
temente à concessão e incluem gastos com itens do imobilizado e execução 
de obras na rodovia.
15. Arrendamento Mercantil a Pagar – A Sociedade chegou às suas taxas de 
desconto, com base nas taxas médias de crédito observadas no mercado bra-
sileiro, para os prazos de seus contratos, ajustadas à realidade da Sociedade, 
a taxa obtida foi de 8,42% a.a. A movimentação de saldos de arrendamento 
mercantil a pagar é apresentada no quadro abaixo:

2019
Circulante Não circulante Total

Saldo inicial – – –
Adições 6.680 6.226 12.906
Utilização (5.590) – (5.590)
Ajuste a valor presente – AVP 877 – 877
Transferência 2.381 (2.381) –

4.348 3.845 8.193
Em 31/12/2019, as parcelas de longo prazo relativas aos arrendamentos 
apresentavam os seguintes vencimentos:
Ano de vencimento
2020 3.046
2021 715
2022 82
2023 2

3.845
Em 31/12/2019, as despesas relativas a pagamentos não incluídos na men-
suração dos passivos de arrendamentos é como segue:

2019
Contratos com prazo 

inferior a 12 meses
Contratos de baixo 

valor (de até R$5)
Guinchos 67 –
Computadores e periféricos 52 –
Imóveis 27 –

146 –
Os pagamentos efetuados no exercício findo em 31/12/2019, referentes aos 
arrendamentos realizados, foram de R$5.113.
16. Transações com Partes Relacionadas – A Autopista Fluminense S.A. é 
uma sociedade por ações constituída no Brasil. Seu capital é exclusivamente 
nacional e é uma subsidiaria integral da Arteris S.A., sendo a Arteris S.A.
detentora de 100% do seu capital social. Por sua vez a Arteris S.A. é uma
empresa brasileira constituída sob a forma de sociedade por ações e devi-
damente registrada como Companhia aberta perante a CVM. A Arteris S.A.
é uma holding não financeira que possui o controle de diversas Sociedades
de Propósito Específico (SPE’s) atuante no setor de concessões rodoviárias. 
A Arteris S.A. é constituída por um mix de capital nacional e estrangeiro,
sendo o seus acionistas diretos a holding não financeira espanhola Participes 
en Brasil, o fundo Brookfield Aylesbury S.A.R.L., e a holding brasileira PDC
Participações S.A.. Os acionistas indiretos relevantes da Arteris S.A. são (i)
o fundo Brookfield Brazil Motorways Holdings SRL, controlada indireta da
canadense Brookfield Asset Management Inc., e (ii) a espanhola Abertis
Infraestructuras S.A., cujo o controle é detido pela italiana Atlantia S.p.A.,
pela espanhola Actividaddes de Construccion y Servicios – ACS S.A. e pela
alemã Hochtief AG. As transações efetuadas com a controladora e partes
relacionadas são relativas a contratos de serviços de construção, execução
de obras, despesas administrativas, mútuos e debêntures para capital de giro. 
Os saldos e as transações realizadas em 31/12/2019 e 31/12/2018, com a
controladora e partes relacionadas, com as quais ocorreram operações, estão 
demonstrados a seguir:
Ativo circulante 2019 2018
Outras partes relacionadas
Contas a receber:
Latina Manutenção de Rodovias Ltda. (b) 6 –
Total do ativo circulante 6 –
Passivo circulante
Controladora/Contas a pagar:
Arteris S.A. (a) 1.407 806
Outras partes relacionadas
Contas a pagar:
Fernão Dias S.A. (e) 35 –
Régis Bittencourt S.A. 1 –
Latina Manutenção de Rodovias Ltda. (b) 31.839 11.912
Controladora/Mútuos a pagar:
Arteris S.A. (d) – 270.384
Controladora
Debêntures a pagar:
Arteris S.A. (c) – 170.261
Total do passivo circulante 33.282 453.363
Passivo não circulante
Controladora/Mútuos a pagar:
Arteris S.A. (d) 287.270 –
Controladora
Debêntures a pagar:
Arteris S.A. (c) 343.403 100.847
Total do passivo não circulante 630.673 100.847

Período
2019 2018

Despesas
financeiras

(c)/(d)
Despesas
gerais (a)

Despesas
financeiras

(c)/(d)
Despesas
gerais (a)

Contas de Resultado:
Controladora
Arteris S.A. (41.388) (6.844) (35.149) (5.322)
Juros Capitalizados (*) 4.946 – 7.198 –
Total (36.442) (6.844) (27.951) (5.322)
(*) Referem-se a juros de dívidas com partes relacionadas que foram capi-
talizados.
a) Refere-se a rateios de custos e despesas administrativas entre empresas
do Grupo Arteris. A Arteris, controladora da Sociedade, adota um critério de
rateio de custos da Holding, baseando-se na receita das empresas do Grupo 
Arteris, a fim de garantir que todas as partes beneficiadas arquem com os
gastos referentes às áreas administrativas e de suporte do Grupo Arteris,

que serão reembolsados com vencimento médio de 45 dias. b) Refere-se a 
obras e serviços realizados nas rodovias, tais como pavimentação e sinali-
zação horizontal, definidos em condições específicas entre as partes e com 
vencimento médio de 30 dias. c) Decorrentes da 2 ª, 3ª, 4ª e 5ª emissões de 
debêntures, de série únicas, não conversíveis em ações, celebradas com a 
Arteris, cuja destinação de recursos será para a execução do plano de inves-
timentos da Sociedade. Os títulos da 2 ª, 3ª e 4ª serão remunerados a taxa de 
juros equivalente a 100% da variação do CDI acrescida de spread de 1,5% 
ao ano, com vencimento do principal e juros previstos para 31/12/2021, já o 
título da 5ª é remunerado a taxa de juros equivalente a 100% da variação do 
CDI acrescida de spread de 1% ao ano, com vencimento do principal e juros 
previstos para 21 de maio 2021. Os juros apresentados na demonstração do 
resultado estão líquidos dos juros capitalizados.

2019 2018
Data da 
Liberação

Venci-
mento Encargos

Valor do 
principal Juros

Valor do 
principal Juros

10.04.2015 31.12.2021
CDI + 

1,5% a.a. 72.004 40.313 72.004 33.175

03.07.2015 31.12.2021
CDI + 

1,5% a.a. 12.000 6.251 12.000 5.094

19.10.2015 31.12.2021
CDI + 

1,5% a.a. 35.000 16.221 35.000 12.988

21.05.2018 21.05.2021
CDI + 

1,0% a.a. 153.100 8.514 99.100 1.747
272.104 71.299 218.104 53.004

d) Contratos de mútuo passivo obtidos para financiamento das operações da 
Sociedade, com taxa de juros equivalente a 100% da variação do CDI mais
encargos de 1,037% a 1,70% ao ano com vencimentos de juros e principal
em dezembro de 2021, conforme demostrados a seguir:

2019 2018
Data da 
Liberação

Venci-
mento Encargos

Valor do 
principal Juros

Valor do 
principal Juros

06.10.2008 31.12.2024
CDI + 1,037% 

a.a. 8.000 13.764 8.000 12.535

27.10.2008 31.12.2024
CDI + 1,037% 

a.a. 9.000 15.314 9.000 13.941

05.11.2008 31.12.2024
CDI + 1,037% 

a.a. 6.000 10.158 6.000 9.245

27.11.2008 31.12.2024
CDI + 1,037% 

a.a. 7.000 11.713 7.000 10.657

05.12.2008 31.12.2024
CDI + 1,037% 

a.a. 5.000 8.330 5.000 7.577

19.12.2008 31.12.2024
CDI + 1,037% 

a.a. 8.000 13.230 8.000 12.031

13.09.2013 31.12.2024
CDI + 

1,7% a.a. 18.000 14.853 18.000 12.824

18.12.2013 31.12.2024
CDI +

 1,7% a.a. 20.000 15.644 20.000 13.442

15.01.2014 31.12.2024
CDI + 

1,7% a.a. 20.000 14.859 20.000 12.789

10.02.2014 31.12.2024
CDI +

 1,7% a.a. 20.000 14.622 20.000 12.566

15.05.2014 31.12.2024
CDI + 

1,7% a.a. 20.000 13.783 20.000 11.777
141.000 146.270 141.000 129.384

e) Refere-se a reembolso de rateios de funcionários da Gerência Adminis-
trativa Financeira e Gerência Jurídica. Além das operações anteriormente
mencionadas a Latina Manutenção de Rodovias realizou obras nas rodovias, 
registradas no intangível da Sociedade em 31/12/2019 no valor de R$48.148 
(R$32.879 em 31/12/2018), em condições específicas entre as partes e com 
vencimento médio de 30 dias. No decorrer do exercício findo de 31/12/2019,
a Sociedade reconheceu, o montante de R$1.673 a título de remuneração
de seus administradores, adicionado de R$1.604 relativos ao rateio da “Hol-
ding”, que totalizam R$3.277 (R$967 e R$677 em 31/12/2018), conforme
proposta da Administração aprovada em ata de Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, sendo a remuneração global anual sem encargos de até
R$1.400. Os administradores não obtiveram ou concederam empréstimos à
Sociedade e a suas partes relacionadas, tampouco possuem benefícios indi-
retos, benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo, benefícios
de rescisão de contrato de trabalho e remuneração baseada em ações. Em
relação às transações realizadas com partes relacionadas, essas transações 
são submetidas ao Conselho de Administração para aprovação, nos termos
do Estatuto Social. As operações e os negócios celebrados pela Sociedade
com partes relacionadas estão sujeitos aos encargos financeiros descritos
anteriormente, que são compatíveis com as taxas praticadas no mercado.
17. Benefícios a Empregados – A Sociedade concede a seus empregados
Programa de Participação no Resultado – PPR anual. O cálculo desta par-
ticipação baseia-se no alcance de metas empresariais e os objetivos espe-
cíficos, estabelecidos, aprovados e divulgados no início de cada exercício 
e seu pagamento é efetuado no exercício seguinte confo rme mensuração 
do atingimento das metas e dos objetivos. Durante o exercício corrente as 
provisões contábeis são apuradas mensalmente em bases estimadas e 
apropriadas ao resultado, tendo como contrapartida as obrigações sociais. 
Os saldos de provisão para o PPR registrados em 31/12/2019 e de 2018, 
respectivamente, na rubrica “Obrigações sociais” são de R$2.245 e R$2.180. 
Participam do programa anual todos os empregados ativos e empregados 
desligados para o período que trabalharam durante o exercício social. No 
caso de empregados desligados participam aqueles com desligamento sem 
justa causa. O cálculo da participação baseia-se em metas empresariais e 
objetivos específicos sobre os quais são atribuídos pesos conforme tabelas 
específicas. As metas, objetivos e pesos, resumem-se principalmente em 
cumprimento do orçamento de despesas e receitas, EBITDA consolidado e por 
empresa, além de avaliações individuais baseadas em competência técnica 
e comprometimento com qualidade. A Sociedade provê a seus empregados 
benefícios de assistência médica, reembolso odontológico e seguro de vida, 
enquanto permanecem com vínculo empregatício. Tais benefícios são parcial-
mente custeados pelos empregados de acordo com sua categoria profissional 
e utilização dos respectivos planos. Esses benefícios são registrados como 
custos ou despesas quando incorridos.
18. Provisões – Riscos cíveis, trabalhistas e regulatórios: A Sociedade tem
reclamações judiciais pendentes de resolução e correspondentes, funda-
mentalmente, a ações cíveis derivadas de responsabilidade civil em relação
aos usuários da rodovia, bem como processos trabalhistas e regulatórios. A
Administração constituiu, com base na opinião de seus advogados internos
e externos, uma provisão para cobrir as perdas que provavelmente possam
decorrer das referidas ações judiciais e estima que a decisão final destas não 
afete significativamente os fluxos de caixa, a posição financeira e o resultado 
das operações da Sociedade. A movimentação do saldo dos riscos cíveis,
trabalhistas e regulatórios durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de
2018 é conforme segue:

2018 Adições Reversões
Paga-

mentos Encargos 2019
Cíveis 27.803 2.842 (1.474) (2.121) – 27.050
Trabalhistas 1.132 540 (316) (431) – 925
Regulatório 17.579 – – (125) 784 18.238
Total 46.514 3.382 (1.790) (2.677) 784 46.213

2017 Adições Reversões
Pagam-

entos Encargos 2018
Cíveis 25.855 4.414 (380) (2.086) – 27.803
Trabalhistas 155 1.100 (38) (85) – 1.132
Regulatório 16.070 4 – (120) 1.625 17.579
Total 42.080 5.518 (418) (2.291) 1.625 46.514
A Sociedade é parte em processos regulatórios administrativos movidos 
pela ANTT. Periodicamente a Sociedade realiza revisões técnicas e jurídicas 
nesses processos, visando avaliar e mensurar os potenciais riscos existentes. 
Em 31/12/2019, a Sociedade provisionou processos cuja probabilidade de 
perda foi classificada como provável por seus assessores jurídicos totalizando 
R$18.238 (R$17.579 em 31/12/2018). Adicionalmente, a Sociedade é parte em 
processos cíveis, trabalhistas e regulatórios ainda em andamento, advindos 
do curso normal de suas operações, classificados como de risco possível 
por seus advogados, para os quais não foram constituídas provisões. Tais 
processos representam o montante de R$5.888 em 31/12/2019 (R$5.033 em 
31/12/2018). Os depósitos judiciais no montante de R$614 em 31/12/2019 
(R$436 em 31/12/2018) classificados no ativo não circulante referem-se a 
discussões judiciais para as quais não há provisão registrada, em virtude 
de o respectivo risco ser classificado como possível ou remoto. Este saldo é 
composto em sua maioria por desapropriações e autos de infração impostos 
pela ANTT. Provisão para manutenção e investimentos: A provisão para manu-
tenção é calculada com base na melhor estimativa considerando os valores da 
próxima intervenção. A provisão para investimentos é calculada considerando 

os valores até o final da concessão com base na melhor estimativa de gastos 
a serem incorridos na construção e melhoria de rodovias. A movimentação do 
saldo das provisões para manutenção e investimentos durante os exercícios 
findos em 31/12/2019 e de 2018 é conforme segue:

Circulante
Não

circulante Total
Investi-
mentos

em
rodovia

Manu-
tenção

em
rodovia

Manu-
tenção

em
rodovia

Investi-
mentos

em
rodovia

Manu-
tenção

em
rodovia

Saldo em 31.12.2018 – 23.019 25.896 – 48.915
Adições/Reversões – 18.598 19.436 – 38.034
Utilizações – (35.403) – – (35.403)
Ajuste a valor presente – 1.725 1.879 – 3.604
Transferências – 20.790 (20.790) – –
Saldo em 31.12.2019 – 28.729 26.421 – 55.150

Circulante
Não

circulante Total
Investi-
mentos

em
rodovia

Manu-
tenção

em
rodovia

Manu-
tenção

em
rodovia

Investi-
mentos

em
rodovia

Manu-
tenção

em
rodovia

Saldo em 31.12.2017 57 14.638 40.343 57 54.981
Adições/Reversões (57) – 31.326 (57) 31.326
Utilizações – (40.924) – – (40.924)
Ajuste a valor presente – – 3.532 – 3.532
Transferências – 49.305 (49.305) – –
Saldo em 31.12.2018 – 23.019 25.896 – 48.915
Os pagamentos efetuados no exercício findo em 31/12/2019, referentes às 
manutenções realizadas, foram de R$33.122 (R$40.924 em 31/12/2018).
19. Patrimônio Líquido – a) Capital social: O capital social subscrito em
31/12/2019 é de R$1.034.789 (31/12/2018 é de R$991.789) composto 
por 658.918.293 ações ordinárias e sem valor nominal (31/12/2018 é de 
625.841.370) integralizados pelo valor de R$1.029.289 (R$917.789 em 
31/12/2018). No decorrer do exercício findo em 31/12/2019 ocorreram inte-
gralizações de capital nos montantes R$ 74.000 e R$37.500 referente as atas 
constituídas em 21/08/2017 e 06/05/2019, respectivamente. Cada ação tem 
direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. b) Reservas de lucros 
e distribuição de dividendos: Reserva legal e retenção de lucros: O estatuto 
social da Sociedade prevê que o lucro líquido do exercício, após a destinação 
da reserva legal, na forma da lei, poderá ser destinado à reserva para riscos 
cíveis, trabalhistas e fiscais, retenção de lucros prevista em orçamento de 
capital a ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas ou reserva de 
lucros a realizar, observado o Artigo 198 da Lei nº 6.404/76. Distribuição de 
dividendos: O estatuto social da Sociedade prevê a distribuição de, no mínimo, 
dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 
do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
20. Receitas – A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresen-
tada na demonstração do resultado do exercício é como segue:

2019 2018
Receita de serviços prestados 230.336 215.286
Receita de serviços de construção 151.216 101.892
Outras receitas 1.660 1.449
Receita bruta 383.212 318.627
ISSQN (11.565) (10.810)
PIS (1.471) (1.427)
COFINS (6.789) (6.585)
Outras deduções (77) (121)
Receita líquida 363.310 299.684
21. Custos e Despesas por Natureza – Estão representados por:

2019 2018
Despesas:
Com pessoal (7.974) (8.077)
Serviços de terceiros (2.115) (1.743)
Manutenção de bens e conservação (762) (1.161)
Consumo (943) (1.478)
Transportes 2 (411)
Seguros/Garantias (76) (8)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e 
regulatórios (1.592) (5.100)

Comunicação e marketing (521) (883)
Indenizações à terceiros (7) –
Publicações legais (272) (239)
Depreciação/Amortização (303) (82)
Outros (1.245) (1.382)
Total (15.808) (20.564)
Custos: 2019 2018
Com pessoal (19.013) (19.177)
Serviços de terceiros (17.815) (23.782)
Conservação (16.903) (15.843)
Manutenção e conservação de móveis e imóveis (670) (1.111)
Consumo (4.379) (4.024)
Transportes (2.611) (2.606)
Verba de fiscalização (5.093) (4.911)
Seguros/Garantias (2.030) (2.025)
Provisão de manutenção em rodovias (38.034) (31.326)
Custos de serviços da construção (151.216) (101.892)
Depreciação/Amortização (136.741) (120.573)
Outros (530) (672)
Total (395.035) (327.942)
22. Resultado Financeiro – Está representado por:
Receitas financeiras: 2019 2018
Aplicações financeiras 371 515
Outras receitas 348 294
Total 719 809

2019 2018
Despesas financeiras:
Encargos financeiros (77.702) (76.990)
Encargos financeiros – ajuste a valor presente (4.488) (3.535)
Outras despesas (2.410) (3.169)
Total (84.600) (83.694)
Variação cambial liquída: 2019 2018
Variação cambial (26) –
Total (26) –
23. Demonstração dos Fluxos de Caixa – a) Caixa e equivalentes de
caixa: A composição dos saldos de caixa e equivalentes de caixa, incluída
na demonstração dos fluxos de caixa está demonstrada na nota explicativa
nº 5. b) Informações suplementares

2019 2018
Transações de investimentos e financiamentos que 
não envolveram caixa:

Aquisição de bens do intangível registrados em obriga-
ções nas contas de fornecedores, partes relaciona-
das, cauções contratuais e obrigações fiscais 55.634 35.091

Juros capitalizados 9.933 12.296
2019 2018

Transações de investimentos e financiamentos que 
envolvem caixa:

Pagamento de investimentos, que não afetaram as 
adições das notas de imobilizado e intangível (56.227) (54.790)

24. Prejuízo por Ação – O cálculo básico de prejuízo por ação é feito por
meio da divisão do prejuízo do exercício, atribuído aos detentores de ações 
ordinárias da Sociedade, pela quantidade média ponderada de ações ordiná-
rias disponíveis durante o exercício. A tabela a seguir reconcilia o prejuízo e 
a média ponderada do número de ações utilizados para o cálculo do prejuízo 
básico e do prejuízo diluído por ação.
Básico/Diluído 2019 2018
Prejuízo do período (88.814) (87.986)
Número de ações durante o período 647.500 625.841
Prejuízo por ação (0,1372) (0,1406)
Não há diferença entre prejuízo básico e prejuízo diluído por ação por não ter 
havido durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, instrumentos 
patrimoniais com efeitos dilutivos. A quantidade média ponderada de ações 
ordinárias usadas no cálculo do prejuízo diluído por ação concilia com a 
quantidade média ponderada de ações ordinárias usadas na apuração do 
prejuízo básico por ação, não existindo mais quantidades como opções a 
empregados e/ou outras opções a serem conciliadas.
25. Instrumentos Financeiros – As operações com instrumentos financeiros 
da Sociedade estão reconhecidas nas demonstrações contábeis, conforme
quadro a seguir:

2019 2018
Nível Mensuração (*) Contábil Valor justo Contábil Valor justo

Equivalentes de caixa Nível 2 1 5.158 5.158 5.874 5.874
Aplicação financeiro Nível 2 1 3.575 3.575 1.860 1.860
Contas a receber clientes Nível 2 2 11.967 11.967 10.822 10.822
Partes relacionadas ativas Nível 2 2 6 6 – –
Aplicações financeiras vinculadas Nível 2 1 347 347 933 933
Outros Créditos Nível 2 2 1.608 1.608 152 152

22.661 22.661 19.641 19.641
Empréstimos e financiamentos Nível 2 2 518.789 518.789 582.821 582.821
Empréstimos – Risco sacado Nível 2 2 819 819 860 860
Empréstimos partes relacionadas Nível 2 2 630.673 630.673 541.492 541.492
Partes relacionadas passivas Nível 2 2 33.282 33.282 12.718 12.718
Fornecedores e cauções contratuais Nível 2 2 25.413 25.413 27.213 27.213
Taxa de fiscalização Nível 2 2 426 426 410 410
Outras contas a pagar Nível 2 2 4.128 4.128 450 450

1.213.530 1.213.530 1.165.964 1.165.964
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… continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando de outra forma mencionado)
O quadro acima apresenta os ativos financeiros classificados de acordo com 
o CPC 40 e as novas categorias de mensuração de acordo o CPC 48. O pro-
nunciamento técnico CPC 48 requer a classificação em uma hierarquia de três 
níveis para mensurações a valor justo dos instrumentos financeiros, baseada 
em informações observáveis e não observáveis referentes à valorização de
um instrumento financeiro na data de mensuração. O pronunciamento técnico 
CPC 48 também define informações observáveis como dados de mercado,
obtidos de fontes independentes e informações não observáveis que refletem 
premissas de mercado. Os três níveis de hierarquia de valor justo são: • Nível 
1: Preços cotados em mercado ativo para instrumentos idênticos; • Nível 2:
Informações observáveis diferentes dos preços cotados em mercado ativo
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou
indiretamente (derivados dos preços); • Nível 3: Instrumentos cujos fatores
relevantes não são dados observáveis de mercado. Os seguintes métodos
e premissas foram adotados: Mensurados a valor justo por meio do resul-
tado: Estima-se que os valores contábeis das contas a receber de clientes e
contas a receber de partes relacionadas estejam próximos de seus valores
justos, em virtude do curto prazo das operações realizadas. O valor contábil
aproxima-se do seu valor justo em virtude de as operações serem efetuadas
a juros pós-fixados e apresentarem possibilidade de resgate imediato. Ativo ou 
Passivo financeiro mensurado pelo custo amortizado: Os valores registrados 
contabilmente aproximam-se razoavelmente do valor justo pois estão atrelados 
a uma taxa de juros pós-fixada, no caso, a variação do CDI. Os valores con-
tábeis dos financiamentos atrelados à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP
aproximam-se dos seus valores justos em razão da TJLP ser uma taxa que,
apesar de pré-fixada, não sofre variações, uma vez que é pré-determinada
todos os trimestres pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. 
26. Gestão de Risco – De acordo com a sua natureza, os instrumentos
financeiros podem envolver riscos conhecidos ou não, sendo importante a 
avaliação potencial dos riscos. Os principais fatores de risco que podem afetar 
os negócios da Sociedade estão apresentados a seguir: Riscos de mercado: 
a) Exposição a riscos cambiais. Em 31/12/2019 e de 2018 a Sociedade não
apresenta saldo de ativo ou passivo denominado em moeda estrangeira. b)
Exposição a riscos de taxas de juros: A Sociedade está exposta a riscos
normais de mercado, relacionados às variações da TJLP e do CDI, relativos
a empréstimos e debêntures em reais. As taxas de juros das aplicações
financeiras são vinculadas à variação do CDI. Em atendimento à Instrução
CVM nº475, em 31/12/2019, a Administração efetuou análise de sensibilidade 
considerando aumentos de 25% e de 50% nas taxas de juros esperadas sobre 
os saldos de empréstimos e financiamentos, debêntures e de mútuos com
partes relacionadas, líquidos das aplicações financeiras. Efeito no lucro antes 
da tributação – Aumento/Redução em pontos bases

Indicadores
Cenário I 

(provável)
Cenário II 

(+ 25%)
Cenário III 

(+50%)
CDI 4,50% 5,63% 6,75%
Receita de aplicações financeiras 280 350 420
Juros a incorrer – Mútuos e 
Debêntures privadas (*) (37.222) (44.412) (51.602)

Juros a incorrer CDI líquido (*) (36.942) (44.062) (51.182)
TJLP 5,57% 6,96% 8,36%
Juros a incorrer – BNDES (*) (42.630) (50.086) (57.542)
Juros a incorrer TJLP líquido (*) (42.630) (50.086) (57.542)
Juros a incorrer líquido (79.572) (94.148) (108.724)
Fonte dos índices dos cenários apresentados: CDI relatório Focus de 
03/01/2020, disponibilizados no website do Banco Central do Brasil – BACEN. 
TJLP consulta de séries, disponibilizado no website do Banco Central do 
Brasil – BACEN. (*) Refere-se ao cenário de juros a incorrer para os próximos 
12 meses ou até a data do vencimento do contrato, o que for menor. Estas 
apresentações são adicionais às divulgações requeridas pelo Comitê de Pro-
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Autopista Fluminense S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Autopista Fluminense 
S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 
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 demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Autopista Flu-
minense S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Sociedade, 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. 
Ênfase: Reapresentação do balanço patrimonial em 01/01/2018 e 31/12/2018 
e das demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31/12/2018. 
Em 20/02/2018 emitimos opinião de auditoria sem modificação sobre as 
demonstrações contábeis da Sociedade para o exercício findo em 31/12/2017, 
cujo balanço patrimonial em 01/01/2018 está sendo reapresentado. Em 
27/02/2019 emitimos opinião de auditoria sem modificação sobre as demons-
trações contábeis da Sociedade para o exercício findo em 31/12/2018, cujo 
balanço patrimonial e fluxos de caixa estão sendo reapresentados. Conforme 
descrito na nota explicativa nº 4 às demonstrações contábeis essas demons-
trações contábeis foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir a 
reclassificação de parte do saldo de caixa e equivalentes de caixa no balanço 
patrimonial por mudança de política contábil da Sociedade. Essa reapre-
sentação está de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não 
está ressalvada em virtude desse assunto. 
Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do 
valor adicionado (“DVA”), referente ao exercício findo em 31/12/2019, elabo-
rada sob a responsabilidade da Administração da Sociedade, foi submetida 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações contábeis da Sociedade. Para a formação de nossa opi-
nião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demais 
demonstrações contábeis e os registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são 
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos 
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Reconhecimento de receita de arrecadação de pedágio: A receita prove-
niente de arrecadação de pedágio é decorrente dos termos e das condições 
estabelecidos no contrato de concessão rodoviária, que determina que “a
concessão é um serviço público precedida da execução de obra pública (ativo 
intangível) que será explorada em regime de cobrança de pedágio e de outros 
serviços prestados aos usuários”. Anualmente, as tarifas são reajustadas de 
acordo com o contrato de concessão, o que impacta diretamente a receita da 
concessionária com base no tráfego das rodovias. O sistema de arrecadação 
de pedágio é utilizado para a mensuração e cobrança das passagens de 
veículos, por meio das vias manuais (cobrança em espécie nas cabines de 

pedágio) e vias automáticas (abertura automática da cancela do pedágio em 
decorrência da leitura do dispositivo eletrônico de identificação (“tag”) fixado 
no interior dos veículos, além da leitura da quantidade de eixos de cada veí-
culo passante e a coerência entre o número de eixos cadastrados no “tag” e 
o número de eixos reais do veículo passante). Considerando esse contexto,
identificamos o reconhecimento de receitas provenientes de arrecadação de
pedágio como um assunto significativo que exigiu consideração especial de
auditoria, além da utilização de especialistas em auditoria de sistemas para
dar suporte a nossa avaliação e ao nosso entendimento sobre o funciona-
mento dos sistemas de arrecadação e para avaliar os controles existentes
acerca do reconhecimento de receitas de arrecadação de pedágio. Com base 
nas evidências de auditoria obtidas por meio dos procedimentos aplicados,
consideramos a receita reconhecida proveniente de arrecadação de pedágio 
aceitável no contexto das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo 
em 31/12/2019 tomadas em conjunto. Ativo intangível – Avaliação do risco de 
redução do valor recuperável do ativo intangível: O ativo intangível é composto 
principalmente pelos investimentos e pelas obras realizadas nas rodovias e
representa 91% do total do ativo nas demonstrações contábeis. A avaliação
do valor recuperável do ativo intangível da Sociedade, que realiza obras de
ampliação da capacidade e de melhoramento das rodovias que representam 
adições expressivas ao ativo intangível, foi significativa para a nossa auditoria, 
porque o processo de avaliação é complexo, envolve um grau significativo de 
julgamento por parte da Administração e baseia-se em premissas que são
afetadas por condições futuras esperadas da economia e do mercado. Dessa 
forma, nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a utiliza-
ção de especialistas para a avaliação da razoabilidade das premissas e das
metodologias usadas pela Sociedade, em especial aquelas que se referem ao 
crescimento previsto da receita decorrente de arrecadação de pedágio, que
pode ser impactado pela redução ou pelo crescimento econômico, pelas taxas 
de inflação esperadas, pela evolução demográfica, pelo volume de tráfego
de veículos, entre outras premissas. As divulgações da Sociedade sobre o
ativo intangível constam na nota explicativa nº 2 às demonstrações contábeis, 
que evidencia a natureza de cada concessão, bem como os investimentos
em melhorias na infraestrutura previstos para os próximos anos; e na nota
explicativa nº 11 às demonstrações contábeis, que demonstra a movimentação 
dos saldos de ativo intangível durante o exercício. Com base nas evidências
de auditoria obtidas por meio dos procedimentos aplicados, consideramos
aceitável o valor do ativo intangível no contexto das demonstrações contábeis 
relativas ao exercício findo em 31/12/2019 tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor: A Administração da Sociedade é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Admi-
nistração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
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 contábeis 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 demonstra-
ções contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando e divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Sociedade
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo

de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 nor-
mas 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 
contábeis. 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: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 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 repre-
sentações 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 Sociedade. • 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 continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos apli-
cáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na
auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comu-
nicação para o interesse público. 

Campinas, 20 de fevereiro de 2020
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2SP 011.609/O-8
Paulo de Tarso Pereira Jr.
Contador CRC nº 1SP 253.932/O-4 

nunciamentos Contábeis – CPC, estando apresentadas em conformidade com 
as divulgações requeridas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. c) 
Risco de crédito: Em 31/12/2019 a Sociedade apresenta valores a receber no 
valor de R$10.577 (R$9.689 em 31/12/2018) das empresas CGMP – Centro de 
Gestão de Meios de Pagamentos S.A., Conectcar e Autoexpresso, decorrentes 
de receitas de pedágios arrecadadas pelo sistema eletrônico de pagamento 
de pedágio (“Sem Parar”), registrados na rubrica “Contas a receber”. A 
Sociedade possui cartas de fiança firmadas por instituições financeiras para 
garantir a arrecadação das contas a receber com as empresas administra-
doras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. d) Risco de liquidez e 
gestão de capital: O risco de liquidez é gerenciado pela controladora Arteris 
S.A., que possui um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para
as necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo
prazos. A controladora gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas
reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito para captação de

empréstimos que julgue adequados, por meio do monitoramento contínuo dos 
fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento 
dos ativos e passivos financeiros. A Sociedade administra o capital por meio 
do monitoramento dos níveis de endividamento de acordo com os padrões 
de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos 
de empréstimos e financiamentos. A tabela a seguir mostra em detalhes o 
prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros não deri-
vativos da Sociedade e os prazos de amortização contratuais. A tabela foi 
elaborada de acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos 
financeiros com base na data mais próxima em que a Sociedade deve quitar 
as respectivas obrigações. A tabela inclui os fluxos de caixa dos juros e do 
principal. Na medida em que os fluxos de juros são pós-fixados, o valor não 
descontado foi obtido com base nas curvas de juros no encerramento do 
exercício. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a 
Sociedade deve quitar as respectivas obrigações:

Modalidade
Taxa de juros (média 

ponderada) efetiva % a.a. 2020 2021 2022 2023
2024

em diante Total
BNDES Automático 7,72% 109.912 109.912 109.912 109.912 215.180 654.828
Capital de giro 17,18% 115 – – – – 115
Partes relacionadas 11,81% – 391.832 – – 364.749 756.581
Fornecedores e cauções contratuais – 25.413 – – – – 25.413
Fornecedores partes relacionadas – 33.282 – – – – 33.282
Outras contas a pagar – 4.128 – – – – 4.128

172.850 501.744 109.912 109.912 579.929 1.474.347

Modalidade
Taxa de juros (média 

ponderada) efetiva % a.a.
01.01 a 

31.03.2020
01.04 a 

30.06.2020
01.07 a 

30.09.2020
01.10 a 

31.12.2020 Total
BNDES Automático 7,72% 27.478 27.478 27.478 27.478 109.912
Capital de giro 17,18% 115 – – – 115
Partes relacionadas 11,81% – – – –
Fornecedores e cauções contratuais – 12.811 12.602 – – 25.413
Fornecedores partes relacionadas – 33.282 – – – 33.282
Outras contas a pagar – 4.128 – – – 4.128

77.814 40.080 27.478 27.478 172.850

27. Informações por Segmento de Negócio – A operação da Sociedade
consiste na exploração de concessão pública de rodovias, sendo este o único 
segmento de negócio e maneira em que as decisões e recursos são feitos. A 
área de concessão da Sociedade é dentro do território brasileiro, e as receitas 
são provenientes de cobrança de tarifa de pedágio dos usuários das rodovias; 
portanto, nenhum cliente individualmente contribui de forma significativa para 
as receitas da Sociedade.
28. Garantias e Seguros – A Sociedade, por força contratual, mantém regu-
larizadas e atualizadas as garantias que cobrem a execução das funções de 
ampliação e conservação especial e das funções operacionais de conservação 
ordinária da malha rodoviária e o pagamento da parcela fixa do ônus da con-
cessão, quando aplicável. Adicionalmente, por força contratual e por política 
interna de gestão de riscos, a concessionária mantém vigentes apólices de 
seguros de riscos operacionais, de engenharia e de responsabilidade civil, 
para garantir a cobertura de danos decorrentes de riscos inerentes às suas 
atividades, tais como perda de receita, destruição total ou parcial das obras 
e dos bens que integram a Concessão, além de danos materiais e corporais 
aos usuários. Todos de acordo com os padrões internacionais para empre-
endimentos dessa natureza. Em 31/12/2019, as coberturas de seguros são 
resumidas como segue:

Modalidade Riscos cobertos
Limites de 

indenização
Todos os riscos Riscos patrimoniais/perda de receita(*) 180.000

Responsabilidade civil 20.000

Modalidade Riscos cobertos
Limites de 

indenização

Garantia
Garantia de execução do Contrato de 

Concessão 104.086
(*) Por sinistro
Além dos seguros anteriormente mencionados, a Sociedade contratou apóli-
ces na modalidade Seguro Garantia Judicial referente a discussões judiciais 
proveniente de autos de infração ANTT e processos fiscais movidos pelas 
prefeituras de São Gonçalo e Rio Bonito, para as quais não há provisão 
registrada, em virtude de o respectivo risco ser classificado como possível ou 
remoto. O valor dessas garantias em 31/12/2019 e de 2018 é de R$20.537 e 
R$5.608 respectivamente.
29. Eventos Subsequentes – Abaixo a integralização de aporte de capital
da Sociedade:

Data Aprovação Valor integralizado
05.02.2020 AGE 5.500

5.500
Abaixo a relação de integralizações da 5ª emissão de debêntures privada 
da Sociedade:

Data Aprovação Valor integralizado
06.01.2020 AGE 6.000
20.01.2020 AGE 18.200
05.02.2020 AGE 2.500

26.700
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21 A 28 DE FEVEREIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL
DIA ESPECIFICAÇÃO

21 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos 
em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em 
sua própria DCTF.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, 
com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas 
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as 
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 
15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes 
de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do 
Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de 
bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

27 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, 
nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições 
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações 
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a 
primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos 
financeiros.
OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o 
registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos 
decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos 
e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente 
ao fato gerador.

28 COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas de direito privado que, no ano-calendário de 2019, efetuaram a retenção da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep 
nos pagamentos a outra pessoa jurídica de direito privado referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, 
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber e de serviços 
profissionais.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 459 SRF/2004. Opcionalmente, o 
comprovante poderá ser disponibilizado por meio da internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua 
endereço eletrônico.

COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - PESSOAS OBRIGADAS: Órgãos 
da administração federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que 
dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na 
modalidade total no Siafi que, no ano-calendário de 2019, efetuaram a retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep, nos 
pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, na forma 
das Leis 9.430/96 e 10.833/2003.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 1.234 RFB/2012. Opcionalmente, as 
informações poderão ser disponibilizadas à pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos por meio da internet.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas e jurídicas 
que efetuaram pagamento de rendimentos a pessoas físicas, no ano-calendário de 2019, sujeitos à retenção do IR/Fonte.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 1.682 RFB/2016. Opcionalmente, o 
comprovante poderá ser disponibilizado por meio da internet à pessoa física que possua endereço eletrônico, ficando 
dispensado, neste caso, o seu fornecimento impresso.

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOAS JURÍDICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas que efetuaram pagamento ou crédito de rendimentos sujeitos à retenção do IR/Fonte a outras pessoas 
jurídicas no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 119 SRF/2000. Opcionalmente, o 
comprovante poderá ser disponibilizado por meio da internet à pessoa jurídica que possua endereço eletrônico, ficando 
dispensado, neste caso, o seu fornecimento impresso.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Autônomos e 
profissionais liberais, que tenham optado.
FATO GERADOR: O exercício da atividade no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2020 dos empregados admitidos em dezembro/2019 que não contribuíram 
no ano de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na 
receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, 
referentes ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo 
recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DECRED – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO - PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras 
de cartões de crédito, para informar as operações efetuadas com cartões de crédito em que o montante global movimentado 
no mês seja igual ou superior a R$ 5.000,00, para pessoas físicas, e R$ 10.000,00, para pessoas jurídicas, neste caso, 
compreendendo todos os seus estabelecimentos.
FATO GERADOR: Operações efetuadas no 2º semestre/2019.

DIF-PAPEL IMUNE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes, distribuidores, importadores, empresas jornalísticas ou editoras e 
gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.
FATO GERADOR: Operações realizadas no 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÕES: A entrega deve ser realizada mesmo se no período não houver operação com papel imune. O estabelecimento 
matriz efetuará a entrega com as informações de todos os estabelecimentos que operarem com papel destinado à impressão 
de livros, jornais e periódicos.

DIMOB – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas e equiparadas que:
a) comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim;
b) intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis;
d) realizarem sublocação de imóveis; ou
c) se constituírem para construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de 
seus sócios.
FATO GERADOR: Operações realizadas no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: A Dimob deverá ser apresentada pelo estabelecimento matriz, em relação a todos os estabelecimentos da 
pessoa jurídica, com as informações sobre:
a) as operações de construção, incorporação, loteamento e intermediação de aquisições/alienações, no ano em que foram 
contratadas; e
b) os pagamentos efetuados no ano, discriminados mensalmente, decorrentes de locação, sublocação e intermediação de 
locação, independentemente do ano em que essa operação foi contratada.

DIRF – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: A Dirf deve ser apresentada 
pelas pessoas físicas e as seguintes pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos em relação aos quais tenha 
havido retenção do Imposto de Renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário de 2019, por si ou como 
representantes de terceiros: estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive 
as imunes e as isentas; pessoas jurídicas de direito público, inclusive o fundo especial de que trata o artigo 71 da Lei 4.320/64, 
constituído do produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços; 
filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior; empresas individuais; caixas, associações e 
organizações sindicais de empregados e empregadores; titulares de serviços notariais e de registro; condomínios edilícios; 
instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos; e órgãos gestores de mão de obra do 
trabalho portuário. Além dessas pessoas, também devem apresentar a Dirf:

• ainda que não tenha havido a retenção do imposto, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, 
autarquias e fundações da administração pública federal, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades de cujo capital social com direito a voto, a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria, e que recebam 
recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar a sua execução orçamentária e financeira no Siafi que efetuaram 
pagamento, pelo fornecimento de bens e serviços, a instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que 
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, e instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações 
civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que 
se destinam, sem fins lucrativos; os candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes; as pessoas físicas e jurídicas 
na condição de sócio ostensivo de sociedade em conta de participação; e as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no 
País que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 
no exterior, de valores referentes a: aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos; royalties,
serviços técnicos e de assistência técnica; juros e comissões em geral; juros sobre o capital próprio; aluguel e arrendamento; 
aplicações financeiras em fundos ou em entidades de investimento coletivo; carteiras de valores mobiliários e mercados 
de renda fixa ou renda variável; fretes internacionais; previdência complementar e Fapi; remuneração de direitos; obras 
audiovisuais, cinematográficas e videofônicas; lucros e dividendos distribuídos; cobertura de gastos pessoais, no exterior, de 
pessoas físicas residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais; rendimentos 
de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, de que trata o artigo 1º do Decreto 6.761/2009, que tiveram a alíquota 
do Imposto de Renda reduzida a zero; e demais rendimentos considerados como rendas e proventos de qualquer natureza, 
na forma da legislação específica;
• as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção, ainda que em um único mês do ano-calendário de 2019, da CSLL, da 
Cofins e do PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas de direito privado, nos termos dos artigos 3º 
da Lei 10.485/2002, e dos artigos 30, 33 e 34 da Lei 10.833/2003.

DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou 
superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens 
e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, 
realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma 
pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições 
autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.

DMED – DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas ou 
equiparadas nos termos da legislação do Imposto de Renda, prestadoras de serviços de saúde, e as operadoras de planos 
privados de assistência à saúde.
FATO GERADOR: Pagamentos recebidos no ano de 2019.
OBSERVAÇÃO: A Dmed será apresentada de forma centralizada pela matriz, contendo as informações de todos os 
estabelecimentos.

e-FINANCEIRA – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A e-Financeira deverá ser apresentada:
a) pelas pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência complementar, 
autorizadas a instituir e administrar Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou que tenham como atividade 
principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as 
operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros; e
b) pelas sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoas.
FATO GERADOR: Fatos ocorridos no 2º semestre de 2019.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de entregar o módulo de operações financeiras alcança as entidades supervisionadas pelo 
Banco Central do Brasil (Bacen), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA 
FÍSICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades 
de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos 
de investimento administrados por outra pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: Deve ser utilizado o formulário aprovado pela Instrução Normativa 698 SRF/2006. Para as pessoas físicas 
que possuam endereço eletrônico e clientes que utilizem Internet Banking ou Office Banking, o Informe de Rendimentos Financeiros 
poderá ser disponibilizado por meio da internet ou outros meios eletrônicos. A fonte pagadora fica dispensada dessa obrigação 
quando os saldos de contas-correntes, de poupança, dos créditos em trânsito e das demais aplicações financeiras, assim 
como o total anual dos rendimentos, à exceção daqueles provenientes de previdência complementar, Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual (Fapi), Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), forem de 
valores individuais iguais ou inferiores a R$ 140,00, e quando se tratar de investidores residentes no exterior.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de janeiro/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa 
jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de 
arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, 
assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, 
exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente 
de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em 
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de 
separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas 
ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou 
direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela 
apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de 
redução, referentes ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e 
ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado 
do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações 
devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada 
no exterior ou não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, 
ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das 
seguintes operações com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada 
de criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem 
em transferência de criptoativos.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos 
classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes 
de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no 
Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de novembro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo 
Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada 
que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no 
âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes 
do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, 
relativamente aos registros realizados no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.

MGN INFORMÁTICA S/A 
CNPJ  30.035.836/0001-92

ATIVO 2019 (R$) 2018 (R$)
Circulante  6.023.048,26 5.181.040,11
    Disponível  1.188.190,53 688.990,91
    Valores a Receber  827.507,49 677.726,90
    Outros Créditos  4.005.125,04 3.809.393,48
    Aplicação de Recursos do Exercício Seguinte   2.225,20 4.928,82
Não Circulante  191.609,95 242.631,94
    Investimentos  2.757,99 2.757,99
    Imobilizado  187.361,96 237.359,69
    Intangíveis  1.490,00 2.514,26
Total do Ativo  6.214.658,21 5.423.672,05

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
PASSIVO 2019 (R$) 2018 (R$)
 Circulante  1.855.393,91 2.172.768,70
   Fornecedores  308.933,32 245.885,83
   Empréstimos e Financiamentos  476.651,19 939.300,62
   Provisões  269.228,17 226.571,47
   Obrigações Fiscais e Sociais  374.031,27 310.663,99
   Outras Obrigações  426.549,96 450.346,79
 Não Circulante  1.412.285,76 1.758.900,37
    Exigível a Longo Prazo  1.412.285,76 1.758.900,37
 Patrimônio Líquido  2.946.978,54 1.492.002,98
    Capital Social  1.350.000,00 1.350.000,00
    Reservas de Lucros  1.596.978,54 142.002,98
 Total do Passivo  6.214.658,21 5.423.672,05

2019 (R$) 2018 (R$)
 Receitas Operacionais Brutas 16.194.469,46 11.231.178,71
 Deduções Receita Operacional Bruta (1.111.168,40) (784.429,04)
 Custos Operacionais (10.175.989,35) (7.278.425,52)
 Receitas Operacionais Líquidas 4.907.311,71 3.168.324,15
 Despesas Operacionais (2.715.742,08) (3.033.778,60)
 Resultado Operacional 2.191.569,63 134.545,55
 Outras Receitas/Despesas Operacionais (307.738,70) (191.772,50)
 Lucro Líquido antes CSLL/IRPJ 1.883.830,93 (57.226,95)
   Provisão para Contribuição Social (308.981,89) (26.830,97)
   Provisão para o Imposto de Renda (119.873,48) (62.530,48)
 Lucro Líquido do Exercício 1.454.975,56 (146.588,40)

Edson Roberto Maculan - Diretor Presidente - CPF 048.264.267-04
Celso de Souza Silva - Téc. Contabilidade CRC-RJ 049220/O-1 - CPF 627.390.187-20
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Em atendimento às disposições legais e regulamentares, apresentamos as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019. A Austral Seguradora S.A. (“Companhia”) obteve aprovação pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para iniciar suas operações no 
dia 25 de outubro de 2010 e tem como foco estratégico a operação em seguros 
especializados. Atualmente, a Companhia opera nos ramos de seguro garantia, 
fiança locatícia, riscos de petróleo, marítimos - casco, riscos de engenharia, 
riscos nomeados e operacionais, compreensivo empresarial, lucros cessantes, 
responsabilidade civil geral, responsabilidade civil administradores e diretores, 
responsabilidade civil - riscos ambientais, além de participar do consórcio 
DPVAT. Com o objetivo de ser uma empresa competitiva no mercado, a 
Companhia tem como principal característica a especialização e customização 
de seus produtos, promovendo soluções diferenciadas e inovadoras na 
transferência de risco tanto para seus clientes quanto para seus parceiros. Os 
prêmios emitidos pela Companhia, desconsiderando a operação de DPVAT, 
cresceram de R$ 422 milhões em 2018 para R$ 644 milhões em 2019. Esse 
crescimento de 52,46% está em consonância com as métricas de desempenho 
projetadas internamente, demonstrando o sucesso das estratégias estabelecidas 
pela Companhia. No segmento de riscos de petróleo, a Companhia alcançou 
um volume de prêmios emitidos de R$ 395 milhões, 88,4% maior do que o 
ano anterior, revelando uma assertividade na conquista de novos negócios 
bem como eficiência numa estratégia de inovação, agilidade operacional e 
especialização no nicho em questão. O esforço da Companhia na expansão de 
suas operações de marítimos - casco também merece destaque. Essa linha de 

negócio apresentou uma evolução de prêmios emitidos de 58,5% de 2018 para 
2019, demonstrando uma eficiência na estratégia de expansão adotada. Somos 
uma Companhia consolidada como player de referência nos segmentos de riscos 
corporativos, confirmando a confiança de seus clientes pela sua capacidade 
técnica e diferenciação na prestação de serviços. Ressaltamos que as despesas 
administrativas mantiveram uma redução em relação aos prêmios emitidos de 
3,4% em 2019 frente a 4,7% no ano de 2018. Esse indicador reflete um forte 
controle sobre as despesas administrativas, revelando ganho em produtividade 
e o constante monitoramento de suas despesas, não obstante o investimento da 
Companhia em aprimorar seus processos. É objetivo da Companhia priorizar o 
investimento na qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Assim, é preciso 
investir em tecnologia e processos para ter um desenvolvimento estruturado, 
garantindo a continuidade do retorno de suas carteiras, estando sempre atenta 
ao alinhamento com a política de gestão de riscos definida pela Administração. 
O resultado financeiro também contribuiu de maneira importante para o bom 
desempenho no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, tendo atingido 
R$ 41,4 milhões (R$ 18,5 milhões em 31 de dezembro de 2018).Este resultado 
é reflexo de uma política de investimentos conservadora com métricas e 
planejamentos bem definidos e monitorados. A política de investimentos adotada 
pela Companhia observa as melhores práticas de gestão de risco de ativos e 
passivos. Política esta que garante a capacidade financeira de honrar com seus 
compromissos, de acordo com os preceitos da Resolução CNSP nº 321/2015, 
e suas alterações posteriores. A Companhia possui seus títulos nas categorias 
“títulos para negociação” e “disponível para venda”, conforme explicitado 

nas demonstrações financeiras, e não mantém títulos ou valores mobiliários 
classificados na categoria “mantido até o vencimento”. Como consequência 
dos fatores citados acima, a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 39,1 
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (R$ 22,3 milhões em 31 
de dezembro de 2019). O patrimônio líquido apurado foi de R$ 183,1 milhões (R$ 
152,2 milhões em 31 de dezembro de 2018) e o ativo total atingiu o montante de 
R$ 1,4 bilhões no exercício de 2019 (R$1,3 bilhões em 31 de dezembro de 2018). 
O sustentável resultado da Companhia é reflexo do esforço constante na melhoria 
dos processos operacionais e a atenção da Administração no desenvolvimento 
de controles e às melhores práticas de governança corporativa. A Seguradora, 
como parte de sua política de reinvestimentos dos lucros, pretende reinvestir 
parte do lucro líquido no próprio negócio. De acordo com o Estatuto Social da 
Austral, aos seus acionistas é assegurado o direito de receber, como dividendo 
mínimo obrigatório, a parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício findo em 31 de dezembro de cada ano, ajustado nos termos 
da Lei das Sociedades por Ações A Companhia planeja continuar sua trajetória 
de crescimento e presença relevante no mercado, mantendo uma política de 
subscrição técnica, estrutura de capital adequada, equipe qualificada e foco 
em eficiência e agilidade no atendimento a clientes e parceiros de negócio. 
Por fim, a Companhia agradece à sua equipe pelo empenho e dedicação, à 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, bem como aos clientes, 
parceiros, fornecedores e acionistas pela confiança depositada.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020. 
Administração.

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
 CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26

Continua

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 951.377 865.964
Contas a pagar 19.647 16.402

Obrigações a pagar 14.167 11.712
Impostos e encargos sociais a recolher 4.373 3.381
Encargos trabalhistas 1.042 878
Impostos e contribuições 65 431

Débitos de operações com seguros e resseguros 255.448 124.619
Prêmios a restituir 1.168 1.056 
Operações com seguradoras 9.286 3.212
Operações com resseguradoras (Nota 14) 217.926 100.293
Corretores de seguros e resseguros 21.889 19.739
Outros débitos operacionais 5.179 319

Depósitos de terceiros (Nota 15) 7.857 5.681
Depósitos de terceiros 7.857 5.681

Provisões técnicas- seguros (Nota 16) 668.425 719.262
Provisão de prêmios não ganhos 408.327 277.907
Provisão de sinistros a liquidar 143.282 306.895
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 110.463 128.889
Provisão de despesas relacionadas 5.465 5.211
Outras provisões 888 360

Não circulante 304.899 319.582
Contas a pagar 3.614 -

Tributos diferidos 3.614 -
Débito das operações com seguros e resseguros 60.426 68.347

Operações com seguradoras 5.791 6.319
Operações com resseguradoras (Nota 14) 41.437 47.476
Corretores de seguros e resseguros 13.198 14.552

Provisões técnicas- seguros (Nota 16) 240.844 251.225
Provisão de prêmios não ganhos 226.835 214.423
Provisão de sinistro a liquidar 13.345 35.651
Provisão de despesas relacionadas 664 1.151

Outros débitos 15 10
Processos administrativos 15 10

Patrimônio líquido (Nota 19) 183.125 152.231
Capital social 79.227 69.821
Aumento capital social (em aprovação) 27.798 9.406
Reserva de capital (Nota 23) 2.020 2.020
Reserva de lucros 70.774 69.821
Ajuste com títulos e valores mobiliários 3.306 1.163

Total do passivo e patrimônio líquido 1.439.401 1.337.777

Ativo 31/12/2019 
31/12/2018

(reclassificado)
 Circulante 1.094.965 993.373
Disponível 29.833 7.181

Caixa  Bancos 1 29.832 3 7.179
Aplicações financeiras (Nota 6) 291.944 281.377

Títulos de renda fixa - públicos 129.094 144.752
Quotas de fundos de investimentos 74.031 40.089
Quotas de fundo de investimento financeiro 
- DPVAT 88.819 86.839
Aplicações no exterior - 9.697

Créditos das operações com seguros e 
resseguros 214.947 115.509

Prêmios a receber (Nota 8) 205.453 105.977
Operações com seguradoras 3.436 5.443
Operações com resseguradoras 6.058 4.089

Outros créditos operacionais 1.134 1.561
Ativos de resseguro - provisões técnicas 
(Notas 9 e 16) 481.561 549.491

Prêmio de resseguro diferido 323.149 206.870
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 
(Nota 17) 28.906 49.049
Provisão despesa relacionada 4.963 4.768
Sinistros pendentes de pagamento (Nota 17) 124.543 288.804

Títulos e créditos a receber (Nota 10) 45.178 13.276
Ressarcimento a recuperar 36.587 9.270

Títulos e créditos a receber 6.476 17
Créditos tributários 2.111 3.904
Outros créditos 4 85

Despesas Antecipadas - 76
     Despesas administrativas - 76
Custos de aquisição diferidos (Nota 11) 30.368 24.902

Comissões diferidas - seguro 27.168 22.216
Comissões diferidas - cosseguro 3.200 2.686

Não circulante 344.436 344.404
Realizável a longo prazo 338.214 338.526
Aplicações financeiras (Nota 6) 81.876 61.481

Títulos de renda fixa - públicos 51.012 42.849
Aplicação no exterior 30.864 18.632

Créditos das operações com seguros e 
resseguros 74.233 83.388

Prêmios a receber (Nota 8) 74.233 83.388
Ativos de resseguro - provisões técnicas 
(Notas 9 e 16) 139.889 156.469

Prêmio de resseguro diferido 135.214 130.082
Sinistros pendentes de pagamento (Nota 17) 4.212 25.399
Provisão de despesas relacionadas 463 988

Títulos e créditos a receber (Nota 10) - 349
Créditos tributários e previdenciários - 349

Custos de aquisição diferidos (Nota 11) 42.216 36.839
Comissões diferidas - seguro 36.670 32.360
Comissões diferidas - cosseguro 5.546 4.479

Imobilizado (Nota 12) 2.605 2.770
Bens móveis 1.114 1.028
Outras imobilizações 1.491 1.742

Intangível (Nota 13) 3.617 3.108
Outros intangíveis 3.617 3.108

Total do ativo 1.439.401 1.337.777

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital
social

Capital social
(em aprovação)

Reserva
de capital

Reserva
legal

Reserva de reten-
ção de lucros Ajuste TVM

Lucros
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 63.837 5.984 1.938 4.447 61.706 221 - 138.133
Aprovação do aumento de capital (Nota 19.a) 5.984 (5.984) - - - - - -
Aumento capital social em aprovação (Nota 19.a) 9.406 - - - - - 9.406
Lucro líquido do exercício - - - - - - 22.274 22.274
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda - - - - - 942 - 942
Incentivo baseado em ações (Nota 20) - - 82 - - - - 82
Proposta para distribuição do resultado:
Constituição de reserva legal - - - 1.113 - - (1.113) -
Constituição de reserva de lucros (Nota 19.c) - - - - 11.961 - (11.961) -
Transferência para aumento de capital social (9.406) - (9.406)
Juros sobre capital próprio (Nota 19.c) - - - - - - (9.200) (9.200)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 69.821 9.406 2.020 5.560 64.261 1.163 - 152.231
Aprovação do aumento de capital (Nota 19.a) 9.406 (9.406) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 39.066 39.066
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda - - - - - 2.143 - 2.143
Dividendos intermediários (Nota 19c) - - - - (1.000) - - (1.000)
Proposta para distribuição do resultado:
Constituição de reserva legal - - - 1.953 - - (1.953) -
Juros sobre capital próprio (Nota 19.c) - - - - - - (9.315) (9.315)
Aumento capital social em aprovação (Nota 19.a) - 27.798 - - - - (27.798) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 79.227 27.798 2.020 7.513 63.261 3.306 - 183.125

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação - em reais)
31/12/2019 31/12/2018

Prêmios emitidos 654.337 444.289
Variações das provisões técnicas de prêmios (142.041) (90.211)
Prêmios ganhos (Nota 24.a) 512.296 354.078
Receita com emissão de apólices DPVAT 2.933 2.553
Sinistros ocorridos (Nota 24.b) (95.846) (323.806)
Custos de aquisição (Nota 24.c) (32.250) (29.028)
Outras receitas e despesas operacionais (Nota 24.e) (2.747) (2.948)
Resultado com resseguro (Nota 24.d) (328.043) 48.208
Despesas administrativas (Nota 24.f) (22.397) (20.687)
Despesas com tributos (Nota 24.g) (8.824) (7.530)
Resultado financeiro (Nota 24.h) 41.396 18.457
(=) Resultado operacional 66.517 39.297
Ganho ou perda com ativos não correntes (67) (5)
(=) Resultado antes dos impostos e participações 66.451 39.292
Imposto de renda(Nota 22) (12.993) (6.050)
Contribuição social(Nota 22) (7.753) (5.018)
Participações sobre o lucro (6.639) (5.950)
(=) Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Quantidade de ações 60.063.361 56.566.347
Lucro líquido por ação - em reais 0,65 0,39

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados 

para o resultado em períodos subsequentes:
Variação valor justo ativos financeiros disponíveis 

para venda 3.571 1.536
Efeito do imposto de renda e contribuição social (1.428) (594)
Outros resultados abrangentes do exercício,

líquido dos impostos 2.143 942
Total de outros resultados abrangentes do 

exercício, líquido dos impostos 41.209 23.216
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Ajustes para:

Depreciações e amortizações 1.626 1.460
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos 594 169
Remuneração baseada em ações - 82

41.286 23.985
Variações nas contas patrimoniais

Ativos financeiros (28.820) (58.433)
Créditos das operações com seguros e resseguros (81.361) 30.446
Ativos de resseguros - provisões técnicas 84.511 (350.037)
Ativo fiscal diferido 349 (349)
Passivo fiscal diferido 3.614 (2.270)
Depósitos judiciais e fiscais - 28.443
Títulos e créditos a receber (41.173) 2.903
Custos de aquisição diferidos (10.842) (10.128)
Despesas antecipadas 76 (76)
Impostos e contribuições 19.274 17.367
Débitos de operações com seguros e resseguros 122.605 (20.896)
Contas a pagar 1.124 (1.593)
Depósito de terceiros 2.176 3.136
Provisões técnicas de seguros e resseguros (61.218) 355.258
Provisão para redução ao valor recuperável 594 169
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.648) (15.705)
Provisões judiciais 5 -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 33.552 2.220

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (367) (91)
Aquisição de intangível (1.713) (1.348)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 

investimento (2.080) (1.439)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de juros sobre capital próprio (8.820) (817)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 

financiamento (8.820) (817)
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa 22.652 (36)

 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.181 7.217
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 29.833 7.181

Notas Explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 (Em milhares de reais): 1. Contexto operacional: A Austral Seguradora 
S.A. (“Companhia”), é uma sociedade de capital fechado, e tem por objeto a ex-
ploração de operações de seguros e cosseguros nos ramos de danos, conforme 
definidos na legislação vigente, em todo o território nacional, registrada na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 2010, com sede no 
Brasil e matriz domiciliada na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 28 de fevereiro 
de 2018, a Austral Participações II S.A. passou a ser controladora e detentora de 
100% das ações da Companhia, não havendo, contudo, qualquer alteração no 
quadro de controladores finais da Companhia. A transferência do controle acionário 
direto da Companhia à Austral Participações II S.A., foi homologado pela Portaria 
SUSEP nº 7.117, de 07 de maio de 2018, e publicada no Diário Oficial da União 
em 09 de maio de 2018, restando ratificado, pela referida portaria, que o controle 
final da Companhia permanece inalterado. 2. Apresentação e elaboração das 
demonstrações financeiras: a) Continuidade - A Administração avaliou a habi-
lidade da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de 
que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. 
Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar 
operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base 
nesse princípio. b) Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras 
foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 517, de 30 de 
julho de 2015, e suas alterações, da Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 
2015, e suas alterações, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP,dos 
pronunciamentos técnicos, das orientações e as interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, do Comitê de Pronunciamentos 
Atuariais - CPA, quando referendadas pela SUSEP, doravante denominadas, em 
seu conjunto, “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pela SUSEP”.  A autorização para conclusão da elaboração das 
demonstrações financeiras foi concedida pela Administração da Companhia em 20 
de fevereiro de 2020. c) Moeda funcional e de apresentação - A moeda funcional 
da Companhia é o Real (R$). Essa é a moeda do principal ambiente econômico em 
que a Companhia opera. As transações em moeda estrangeira são inicialmente 
convertidas pela taxa de câmbio para a moeda funcional na data da transação. 
Ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos 
para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente na data do fechamento 
do balanço. As diferenças decorrentes da conversão são lançadas diretamente 
contra o resultado do exercício. d) Base para mensuração - Os valores contidos 
nas demonstrações financeiras são expressos em Reais (R$), arredondados em 
milhares (R$000), exceto quando indicado de outra forma, e foram elaborados de 
acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos seguintes itens mate-
riais reconhecidos no balanço patrimonial: • Instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. • Ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo. • Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as 
determinações da Superintendência de Seguros Privados- SUSEP. • Recebíveis. 
Conforme permitido pelo CPC no11 - Contratos de Seguro, a Companhia aplicou 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aos seus contratos de seguro, de acordo 
com as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. A elaboração das demons-
trações financeiras requer que a Administração use julgamento na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas envolvem, dentre outros, a avaliação de passivos de 
contratos de seguros, a determinação do valor justo de ativos financeiros, o teste de 
perda do valor recuperável de ativos não financeiros, provisão para contingências 
e tributos diferidos.  A liquidação das transações que envolvem essas estimativas 
poderá sofrer alteração em relação ao valor estimado em razão de imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação conforme comentado na Nota 4. e) 
Implementação circular SUSEP. -  A Seguradora não apresentou qualquer impacto 
em suas demonstrações financeiras decorrentes da adoção da circular nº 575 de 
17 de agosto de 2018, exceto conforme demonstrado abaixo. 

Ativo 31/12/2018 Reclassificação
31/12/2018

(reclassificado)
Outros créditos operacionais 10.831 (9.270) 1.561
Ressarcimento a recuperar - 9.270 9.270
3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais práticas contábeis 
utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a 

seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos 
comparativos apresentados. a) Disponível - Inclui o caixa e os saldos positivos 
em contas correntes,apresenta risco insignificante de mudança de valor justo, e 
é utilizado pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto 
prazo. b) Ativos financeiros - A classificação dos ativos financeiros depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração 
determina a classificação dos ativos financeiros na data inicial de aquisição dos 
ativos e reavalia a sua classificação no mínimo a cada data de balanço. A Com-
panhia classifica seus ativos financeiros conforme as categorias segundo CPC 
no38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração: I) Títulos 
mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um 
ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, 
para fins de negociação no curto prazo, sendo reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo. Esses ativos são mensurados ao custo atualizado, acrescido dos 
rendimentos auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com varia-
ções do valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os 
custos de transação incorridos na aquisição dos ativos financeiros classificados 
nesta categoria são reconhecidos imediatamente no resultado do período con-
forme incorridos. Os títulos nessa categoria são classificados no ativo circulante 
independentemente da data de vencimento do título. II) Títulos disponíveis para 
venda - A Companhia classifica nesta categoria todos os ativos financeiros, não 
derivativos, que não sejam designados na categoria anterior. Após o reconheci-
mento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam 
perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investi-
mento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é 
transferido para o resultado. III) Recebíveis - Os recebíveis são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados 
em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a doze meses após a data-base do balanço (estes 
são classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis originados de 
contratos de seguros, tais como saldo de prêmios a receber de segurados, são 
classificados pela Companhia nesta categoria e são mensurados inicialmente 
pelo valor justo e, subsequentemente, valorizados pelo custo amortizado dedu-
zidos da provisão de redução ao valor recuperável - impairment. Na prática, são 
normalmente reconhecidos ao valor faturado através da emissão da apólice, 
ajustado pela provisão para impairment, se necessário. c) Instrumentos financei-
ros derivativos - A Companhia realizou operações envolvendo instrumentos fi-
nanceiros derivativos durante o exercício destinados a proteção de riscos asso-
ciados com a variação das taxas de juros. As operações com derivativos são 
registradas e negociadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros - BM&FBovespa. Em 
31 de dezembro de 2018 e 2019, a Companhia não possuía saldo de operações 
com derivativos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados 
pelo valor justo e as respectivas variações são registradas no resultado, sendo 
classificadas na categoria ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. Para a valorização dos instrumentos financeiros derivativos, cotações 
de preço de mercado são usadas para determinar o valor justo desses instrumen-
tos. O valor justo dos contratos de futuro é determinado com base em cotações 
de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa ou utilizando técni-
cas de modelagem de fluxo e caixa descontado que usam curvas de rendimento, 
refletindo os fatores de risco adequados. As informações para construir as curvas 
de rendimento são obtidas principalmente na Bolsa de Mercadoria e Futuros - 
BM&FBovespa. d) Reconhecimento e mensuração de contratos de seguro e 
resseguro - Contratos de seguros são os contratos em que a Companhia aceita 
o risco de seguro significativo de outra parte, concordando em pagar indenização 
de seguro aos detentores da apólice no caso de ocorrência de um evento futuro 
incerto especificado, com efeito adverso sobre o detentor da apólice. De forma 
geral, a Companhia determina se apresenta risco de seguro significativo, por meio 
da comparação dos prêmios recebidos com os sinistros a pagar se o evento se-
gurado tivesse ocorrido. Os prêmios de seguros e as despesas de comercializa-
ção são registrados quando da emissão ou início de vigência do risco, o que 
ocorrer primeiro, sendo a parcela de prêmioganho reconhecida no resultado de 
acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. As operações de 
cosseguro aceito e as realizadas através dos consórcios do seguro DPVAT são 
contabilizadas com base nas informações recebidas das congêneres e da Segu-

radora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., respectivamente. Os ativos 
de resseguro são representados por valores a receber de resseguradores a 
curto e longo prazo, dependendo do prazo esperado de realização ou recebimen-
to dos ativos junto aos resseguradores. Os ativos de resseguro são avaliados 
consistentemente com os passivos de seguro que foram objeto de resseguro e 
com os termos e condições de cada contrato. Os passivos a serem pagos a res-
seguradores são compostos substancialmente por prêmiospagáveis em contra-
tos de resseguro. Os prêmios de resseguro cedidos são registrados quando da 
emissão ou início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro, sendo apropriados 
ao resultado de acordo com as características de diferimento do prêmio de res-
seguro cedido, observando o tipo de contrato de resseguro em questão a base 
de cessão do mesmo. A Companhia analisa a recuperabilidade dos ativos de 
resseguro regularmente. Quando há evidência objetiva de perda no valor recu-
perável, a Companhia reduz o valor contábil do ativo de resseguro ao seu valor 
estimado de recuperação e reconhece imediatamente qualquer perda no resul-
tado do período. e)Passivos de seguro - A Companhia utilizou as diretrizes esta-
belecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendên-
cia de Seguros Privados - SUSEP, Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e pelo CPC 
no 11 - Contratos de Seguro para avaliação da sua carteira e constituição das 
provisões técnicas para garantia de seus contratos de seguro, aplicando regras 
e procedimentos para mensuração e acompanhamento de seus contratos. Adi-
cionalmente, a Administração não identificou situações onde tenha utilizado ex-
cesso de prudência na avaliação de contratos de seguro segundo as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP. As provisões técnicas para garan-
tia dos contratos de seguros são constituídas segundo as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades seguradoras autorizadas pela Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em seguro de danos, e 
estão de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Todas as 
metodologias adotadas para cálculo das provisões técnicas apresentam descrição 
em nota técnica atuarial desenvolvida pelo atuário responsável técnico. Provisão 
de prêmios não ganhos - PPNG - É constituída para a cobertura de valores a 
pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, 
referentes aos riscos assumidos na data base de cálculo obedecidos os critérios 
estabelecidos em legislação vigente. A parcela da provisão de prêmios não ganhos 
relativa aos riscos vigentes e já emitidos - PPNG-RVE é calculada de acordo com 
formulação padrão estabelecida pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP. A parcela da provisão de prêmios não ganhos referente aos riscos vigen-
tes e não emitidos (PPNG-RVNE) engloba uma parcela derivada da triangulação 
do desenvolvimento de prêmios e uma parcela relativa ao tratamento individual 
de apólices específicas já sabidas pelos subscritores de cada linha de negócio, 
mas ainda não emitidas. Provisão de despesa administrativa do DPVAT - Cons-
tituída com base nos valores informados exclusivamente pela Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Provisão de sinistros a liquidar - PSL - É 
constituída para a cobertura dos valores esperados relativos a sinistros avisados 
e não pagos até a data base do cálculo, incluindo os sinistros administrativos e 
judiciais. A provisão de sinistros a liquidar inclui atualizações monetárias, juros, 
variações cambiais e multas contratuais, quando pertinente. Para os sinistros do 
grupo de riscos financeiros, a Companhia estima uma expectativa de ressarci-
mento advinda da probabilidade de êxito na execução de seus contratos de 
contra garantia. A provisão de sinistros a liquidar referente ao DPVAT é constituí-
da com base nos valores informados exclusivamente pela Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 
- IBNR - É constituída para a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos 
a sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data base de cálculo. A Companhia 
estima sua provisão utilizando metodologia própria de desenvolvimento de sinis-
tros através dos métodos de Chain Ladder e Bornhuetter-Ferguson, sempre 
analisando a aderência da estimativa via testes de consistência mensais. Além 
do montante apurado acima, o valor final de provisão de sinistros ocorridos e não 
avisados pode ser acrescido de uma parcela adicional advinda da expectativa de 
sinistro das operações de riscos financeiros. Essa parcela reflete a estimativa de 
perda das expectativas avisadas à Companhia que ainda não foram caracteriza-
das como sinistros. A provisão de sinistros ocorridos e não avisados referente ao 
DPVAT é constituída com base nos valores informados exclusivamente pela 
Companhia Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Provisão de despesas 
relacionadas - PDR - É constituída mensalmente para a cobertura das despesas 
relacionadas ao pagamento de indenizações, abrangendo tanto as despesas que 
podem ser atribuídas individualmente a cada sinistro quanto às despesas que só 
podem ser relacionadas aos sinistros de forma agrupada. A Companhia registra 
de forma tempestiva todas as despesas relacionadas ao processo de regulação 
de sinistros avisados e de expectativas de sinistros. Em relação às despesas não 
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incorridas de sinistros ocorridos, que, possivelmente se tornarão incorridas ao 
longo do período dos riscos assumidos, a Companhia utiliza metodologia própria 
com base no seu histórico de despesas para apurar um percentual médio de 
despesas. f) Custos de aquisição diferidos - As despesas de comissão de seguro 
são registradas quando da emissão ou início de vigência do risco, o que ocorrer 
primeiro, e apropriadas ao resultado de acordo com o período decorrido de vigên-
cia do risco coberto. O diferimento destas despesas é realizado por meio da 
mesma metodologia utilizada para o diferimento do prêmio de seguro relacionado. 
g) Reconhecimento de sinistros e despesas - Os sinistros decorrentes de seguros 
gerais incluem todos os eventos que ocorrem durante os exercícios, avisados ou 
não, os respectivos custos internos e externos com tratamento de sinistros dire-
tamente relacionados ao processamento e liquidação dos mesmos, o valor redu-
zido representado por salvados e ressarcimentos e outros montantes recuperados 
e eventuais ajustes de sinistros a liquidar de exercícios anteriores. h) Imobilizado
- O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição 
dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que 
o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens 
ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e as manutenções são 
lançados em contrapartida ao resultado do período, quando incorridos. A depre-
ciação dos ativos é calculada usando o método linear. O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do 
ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. i) Intangível - Os custos 
associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, con-
forme incorridos. Os custos de desenvolvimento de softwares de terceiros que 
são diretamente usados pela Companhia são reconhecidos como ativos intangí-
veis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do 
produto de software, incluem os custos no desenvolvimento e uma parcela ade-
quada das despesas diretas aplicáveis. Outros gastos de desenvolvimento que 
não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incor-
ridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa 
não são reconhecidos como ativo em período subsequente. Os custos de desen-
volvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua 
vida útil estimada. j) Recuperação de ativos financeiros - Por ocasião de encerra-
mento de balanço, a Companhia avalia se há evidências objetivas de que um 
determinado ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, está deteriorado. Um 
ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos originados 
pela não recuperação do ativo são incorridos somente se há evidências objetivas 
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhe-
cimento inicial dos ativos. k) Ativos contabilizados ao custo amortizado - Quando 
houver evidência clara da ocorrência de perda de valor recuperável de ativos 
contabilizados ao custo amortizado, o valor da perda será mensurado como a 
diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados (excluindo perdas de crédito futuras esperadas, mas ainda não 
incorridas), descontada à taxa de juros efetiva original do ativo financeiro. O valor 
contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na demonstração 
do resultado. A Companhia inicialmente avalia se existe evidência clara de perda 
de valor recuperável de cada ativo financeiro que seja individualmente significa-
tivo, ou em conjunto para ativos financeiros que não sejam individualmente sig-
nificativos. Se for concluído que não existe real evidência de perda de valor recu-
perável para um ativo financeiro individualmente avaliado, significativo ou não, o 
ativo é incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de 
crédito semelhantes e é avaliado em conjunto com relação à perda de valor recu-
perável. Eventual perda no valor recuperável é sempre avaliada na data de en-
cerramento do balanço. Para fins de impairment, a Companhia designa os prêmios 
de seguros a receber a partir de estudos econômicos de perdas incorridas, riscos 
de inadimplência entre outros fatores. Se, em período subsequente, houver re-
dução no montante da perda no valor recuperável claramente relacionada a um 
evento ocorrido após o reconhecimento da referida perda, a perda no valor recu-
perável anteriormente reconhecida será estornada. Qualquer estorno subsequen-
te de perda no valor recuperável é reconhecido na demonstração do resultado, 
na medida em que o valor contábil do ativo não ultrapasse o seurespectivo custo 
amortizado na data do estorno. l) Imposto de renda e contribuição social - Ativos 
e passivos tributários correntes do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 
exercícios anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar 
para as autoridades fiscais. O imposto de renda foi calculado com base no resul-
tado do período, pela alíquota de 15% e um adicional de 10% sobre o excedente 
a 240 mil, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor. 
A contribuição social foi calculada com base no resultado do período, pela alíquo-
ta de 15%, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação fiscal em 
vigor. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a alíquota de contribuição 
social aplicada foi de 20%. O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
refletem os efeitos das diferenças temporárias na data do balanço entre as bases 
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas 
tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que as diferenças 
temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja dispo-
nível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas e 
créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados. As diferenças 
temporárias são utilizadas para reduzir ou aumentar lucros tributários futuros. A 
Companhia semestralmente reavalia o montante de imposto de renda e contri-
buição social diferidos ativos em relação à performance operacional e projeção 
do lucro tributável e, se necessário, reduz os valores para o valor esperado de 
realização. m) Teste de adequação de passivo - Conforme requerido pelo pro-
nunciamento CPC no 11 - Contratos de Seguro, em cada data de balanço, a 
Companhia avalia as obrigações decorrentes dos contratos de seguro vigentes 
na data base através do teste de adequação de passivo.  As operações relativas 
ao seguro do ramo DPVAT não são escopo desse teste. O teste de adequação 
de passivo foi realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de 
métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em 
dados atualizados, informações fidedignas e considerações realistas. Os fluxos 
de caixa estimados na realização do teste de adequação de passivos são brutos 
de resseguro. Na estimativa desses fluxos de caixas futuros, utilizou-se premissas 
atuais, realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida. A Companhia 
apresenta fluxos de direitos e obrigações em moeda nacional e em dólar. Dessa 
forma, para as estimativas dos fluxos de caixa em valores nominais foi utilizada a 
ETTJ livre de risco pré-fixada da Associação Brasileira das Entidades do Merca-
do Financeiro e de Capitais - ANBIMA, disponibilizada no site da SUSEP. Do 
mesmo modo, para as estimativas decorrentes dos fluxos de caixa em dólar, 
utilizou-se a curva cupom dólar, disponibilizada pela Superintendência de Segu-
ros Privados - SUSEP. A premissa de sinistralidade utilizada para projeção de 
sinistros futuros oriundos dos negócios vigentes da Companhia na data base do 
estudo tem como base uma análise criteriosa da carteira da Companhia, resulta-
dos históricos internos e de mercado em cada linha de negócio. O fluxo de des-
pesas relacionadas aos sinistros futuros é resultado da análise de métricas de 
percentuais históricos. Foi projetado nesse estudo um fluxo de despesas admi-
nistrativas para manutenção dos negócios vigentes até o término do run-off. Em 
resumo, o resultado do teste de adequação de passivo é apurado pela diferença 
entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa e a soma do saldo 
contábil das provisões técnicas na data base do teste, deduzida dos custos de 
aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões 
técnicas. Os testes de adequação de passivo nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 indicaram que as provisões constituídas nas referidas 
datas base, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis 
relacionados, são suficientes para garantir o valor presente esperado dos fluxos 
de caixa que decorram do cumprimento dos contratos de seguro. Além disso, a 
comparação entre a provisão de prêmio não ganho constituída, deduzida dos 
custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados, 
com o valor presente dos fluxos de sinistros a ocorrer da Companhia, não de-
monstrou necessidade de constituição da provisão complementar de cobertura. 
n) Outras provisões, ativos e passivos contingentes - Segundo o CPC nº 25 - Pro-
visão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, uma provisão contingente 
de natureza trabalhista, cível e tributária é reconhecida quando existe uma obri-
gação presente como resultado de evento passado, cujo valor tenha sido estima-
do com segurança e que seja provável que uma saída de recursos seja necessá-
ria para liquidar a obrigação. Quando alguma destas características não é 
atendida, a Companhia não reconhece uma provisão. As provisões são consti-
tuídas a partir de uma série de análises individualizadas, efetuadas pela asses-
soria jurídica da Companhia, dos processos administrativos e judiciais em curso 
e das perspectivas de resultado desfavorável implicando um desembolso futuro. 
O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. Eventuais contingências ativas não são reconhecidas 
até que as ações sejam julgadas favoravelmente à Companhia em caráter defi-
nitivo e quando a probabilidade de realização do ativo seja provável. o) Apuração 
do resultado - O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e 
considera que a contabilização dos prêmios de seguros ocorre na data de emissão 
ou início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro. Os prêmios de seguros e as 
correspondentes despesas de comercialização são apropriados no resultado de 
acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto. As receitas de 
prêmios de seguros são diferidas para apropriação, em bases lineares, no decor-
rer do prazo de vigência das apólices, por meio de constituição e reversão da 
provisão de prêmios não ganhos. Os prêmios relativos aos contratos de ressegu-
ro são registrados como prêmios de resseguros cedidos no resultado e diferidos 
para apropriação por meio de constituição e reversão da provisão de prêmios não 
ganhos, conforme metodologia descrita em nota técnica atuarial. p) Incentivo 
baseado em ações - O incentivo dos executivos baseado em ações é mensurado 
e reconhecido a valor justo na data em que as opções foram outorgadas, em 
conta específica no patrimônio líquido e na demonstração do resultado, conforme 
as condições contratuais sejam atendidas. O custo de transações liquidadas com 
títulos patrimoniais é reconhecido ao longo do exercício em que as condições de 
serviço são cumpridas, com término na data em que o funcionário adquire o direi-
to completo à ação (data de aquisição). A despesa acumulada reconhecida até a 
data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição tenha expi-
rado e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos patrimoniais que 
serão adquiridos. q) Normas, alterações e interpretações de normas existentes 
que ainda não estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente - O CPC 
no 48 (IFRS 9) - Instrumentos financeiros foi emitido em dezembro de 2016 e é o 
primeiro passo no processo para substituir o IAS nº 39 “Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração”. O CPC no 48 inclui novos modelos para a clas-
sificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas 
esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também novos 
requisitos sobre a contabilização de hedge.A IFRS 9 é aplicável a partir de 1º de 
janeiro de 2018, exceto para as entidades seguradoras que optarem por continuar 
a utilizar o IAS 39 até 1º de janeiro de 2022. O IFRS nº 17 - Contratos de Seguros 
foi emitido em maio de 2017 e estabelece princípios para reconhecimento, men-
suração e apresentação e divulgação de contratos de seguros emitidos. Também 
requer princípios similares a serem aplicados aos contratos de resseguro detidos 
e contratos de investimento com características de participação discricionária 
emitidos. O objetivo é garantir que as entidades forneçam informações relevantes 
de forma a que fielmente represente esses contratos. O IFRS nº 17 é aplicável a 
partir de 01 janeiro de 2022, sendo permitida a aplicação antecipada.  O IFRS nº 
16 - CPC 06 (R2) -“Leasing” estabelece os princípios para reconhecimento, men-
suração, apresentação e divulgação de arrendamentos. O objetivo é garantir que 
arrendatários e arrendadores forneçam informações relevantes de modo que 
representem fielmente essas transações. Essas informações fornecem base para 
que usuários das demonstrações financeiras avaliem o efeito que os arrendamen-
tos têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 

da Companhia. A nova norma passa a vigorar por períodos anuais iniciados em 
ou após 1° de janeiro de 2019. Os normativos acima serão aplicáveis quando 
referendados pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Os possíveis 
impactos decorrentes da adoção destas alterações estão sendo avaliados e serão 
concluídos até a data da entrada em vigor das normas. Não há outras normas ou 
interpretações que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto signi-
ficativo sobre a Companhia. 4. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas: A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis e o exercício de alto grau de julgamento da Adminis-
tração na utilização de determinadas políticas contábeis. Contudo, a incerteza 
relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram 
um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. No processo de aplicação das práticas contábeis, a Administração fez os 
seguintes julgamentos, além daqueles que envolveram estimativas e premissas, 
que tiveram os principais efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. a) Avaliação de passivos de contratos de seguros - Conforme permi-
tido pelo pronunciamento CPC no11 - Contratos de Seguro, a Companhia aplicou 
as práticas contábeis aceitas no Brasil aos seus contratos de seguro. As provisões 
técnicas que representam os passivos de contratos de seguros dos ramos em 
que a Companhia atua são: provisão de prêmios não ganhos, provisão de sinistros 
a liquidar, provisão de sinistros ocorridos e não avisados e provisão de despesas 
relacionadas. As provisões técnicas da Companhia são calculadas de acordo com 
metodologias conhecidas no mercado segurador brasileiro, estando em confor-
midade com todos os requisitos estabelecidos pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. O comportamento da carteira de seguros da Companhia é 
acompanhado mensalmente a fim de prever e estabelecer critérios adequados 
para mensuração de suas provisões. b) Provisão para recuperação de ativos de 
seguros, cosseguros e resseguros - Essas provisões são registradas de acordo 
com estudo próprio da Companhia, sendo constituídas em montante considerado 
suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos valores a receber 
relativos a operações com seguros, cosseguros e resseguros. c) Vida útil dos 
ativos imobilizado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos imobi-
lizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utili-
zação desses ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econô-
mico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão das estimativas de 
vida útil. d) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - A 
Administração revisa mensalmente o valor contábil líquido dos ativos com o ob-
jetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacio-
nais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor re-
cuperável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líquido 
exceda o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustan-
do o valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, não houve indícios de perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros. e) Provisões para contingências - A Companhia está sujeita a reivin-
dicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso 
normal das atividades de seus negócios, sendo que a avaliação dos riscos envol-
ve considerável julgamento por parte da Administração para riscos fiscais, traba-
lhistas e cíveis. Como resultado de um acontecimento passado, é provável que 
uma saída de recurso envolvendo benefícios econômicos seja necessária para 
liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa 
obrigação. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.  A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamen-
te divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às impre-
cisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas 
estimativas e premissas mensalmente. 5. Gestão de risco de seguro e risco 
financeiro. A Companhia adota a definição da Superintendência de Seguros 
Privado - SUSEP a qual diz que a estrutura de gestão de risco consiste no con-
junto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais 
que possibilitem a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e 
melhoria contínua da gestão de riscos através de toda organização. Os procedi-
mentos de gestão de risco têm como base as melhores práticas definidas no COSO 
- ERM cujas etapas de avaliação da governança e cultura de risco,avaliação de 
riscos,atividades de controle,informação,comunicação, e monitoramento contínuo 
são realizadas levando em consideração a natureza, escala e complexidade de 
nossas operações. A Companhia também utiliza o conceito de três linhas de defe-
sa, da IIA, a fim de determinar papéis, responsabilidades e a governança de todo o 
processo de gestão de risco. a) Risco de seguro - O principal risco para a Companhia 
nos contratos de seguro é que os pagamentos de sinistros não correspondam às 
expectativas. Isso é influenciado pela frequência dos sinistros, sua severidade, 
valores efetivamente pagos e históricos de sinistros de longo prazo. Desta forma, 
o objetivo da Companhia é de assegurar a disponibilidade de reservas suficientes 
para cobrir esses passivos. A exposição do risco acima é reduzida por meio da di-
versificação da carteira, através da análise criteriosa de aceitação do risco, com a 
implementação de diretrizes saudáveis e prudentes sobre a estratégia de subscri-
ção, bem como o monitoramento constante para realização de eventuais ajustes. 
A Companhia subscreve seguros listados na tabela a seguir, considerando fatores 
técnicos de risco. Para fins de precificação dos riscos, com o objetivo de obter re-
sultados consistentes, estáveis, positivos individualmente e para a carteira, é 
adotada a política de subscrição e procedimentos operacionais para avaliação de 
riscos. A Companhia utiliza um modelo de precificação que segue as premissas de 
gestão de riscos da Companhia. Destacamos que o procedimento contempla o 
regime de alçadas decisórias, documentos estes formalmente aprovados e devi-
damente divulgados a todas as alçadas envolvidas. A Companhia adquire resse-
guro como parte do seu programa de redução de riscos. O resseguro cedido é 
contratado em bases proporcionais e não proporcionais. O quadro abaixo mostra 
a concentração de risco no âmbito do negócio por região e por carteira, baseada no 
valor de prêmio bruto de resseguro e líquido de resseguro.

Distribuição de prêmio bruto de resseguro 
em 31 de dezembro de 2019

Ramo / região geográfica
Centro
Oeste

Nor-
deste Norte Sudeste Sul Total

DPVAT  1.053  2.146 706  4.975 1.766 10.646
Garantia  4.468 22.902 3.929  137.819 18.564 187.682
Fiança locatícia  -  58 21  670 13 762
Risco de engenharia  8.694  10 - (331) 11 8.384
Responsabilidade civil geral  1  1 - - 1 3
R.C. administradores 
diretores - - - 6.059 11 6.070
R.C. risco ambientais - - - 8 1 9
R.C. profissional - - - 34 - 34
Risco de petróleo - 124 - 394.372 - 394.496
Lucros cessantes - - - 9.561 - 9.561
Riscos nomeados 
operacionais - - 84 73 - 157
Compreensivo empresarial 391 - - 884 - 1.275
Marítimos - cascos 20 803 167 34.059 209 35.258
Total 14.627 26.044 4.907 588.183 20.576 654.337

Distribuição de prêmio bruto de resseguro
em 31 de dezembro de 2018

Ramo / região geográfica
Centro 
Oeste

Nor-
deste Norte Sudeste Sul Total

DPVAT 2.122 4.190 1.266 10.193 4.266 22.037
Garantia 13.715 10.356 1.111 146.474 2.791 174.447
Fiança locatícia - 34 27 355 1 417
Risco de engenharia 2 19 - 488 17 526
Responsabilidade civil geral 154 1 - 32 1 188
Risco de petróleo - 657 - 208.682 - 209.339
Lucros cessantes - - - 8.840 - 8.840
Riscos nomeados 
operacionais 1.100 4 897 4.086 137 6.224
Compreensivo empresarial - - - 30 - 30
Marítimos - cascos - 485 206 21.352 198 22.241
Total 17.093 15.746 3.507 400.532 7.411 444.289

Distribuição de prêmio líquido de resseguro 
em 31 de dezembro de 2019

Ramo / região geográfica
Centro
Oeste

Nor-
deste Norte Sudeste Sul Total

DPVAT  1.053  2.146  706  4.975 1.766  10.646 
Garantia  2.473 12.332 2.138  49.418 9.991 76.352 
Fiança locatícia  -  32  11  302  7  352 
Risco de engenharia  473  4  - (258)  5  224 
Responsabilidade civil geral  -  -  -  2  -  2 
R.C. administradores 
diretores  -  -  -  2.186  5  2.191 
R.C. risco ambientais  -  -  -  4  -  4 
R.C. profissional  -  -  -  17  -  17 
Risco de petróleo  -  15  - 16.588  - 16.603 
Lucros cessantes  -  -  -  1.059  -  1.059 
Riscos nomeados 
operacionais  -  -  16 (578)  - (562) 
Compreensivo empresarial  101  -  -  279  -  380 
Marítimos - cascos 8 312 64 5.963 117 6.464
Total 4.108 14.841 2.935 79.957 11.891 113.732

Distribuição de prêmio líquido de resseguro 
em 31 de dezembro de 2018

Ramo / região geográfica
Centro
Oeste

Nor-
deste Norte Sudeste Sul Total

DPVAT 2.122 4.191 1.266 10.193 4.266 22.038
Garantia 7.511 5.556 630 59.785 1.561 75.043
Fiança locatícia - 19 15 147 - 181
Risco de engenharia 1 9 - 224 8 242
Responsabilidade civil geral 40 1 - 14 - 55
Risco de petróleo - 83 - 5.797 - 5.880
Lucros cessantes - - - 1.231 - 1.231
Riscos nomeados 
operacionais 318 - 165 838 24 1.345
Compreensivo empresarial - - - 13 - 13
Marítimos - cascos - 208 79 3.416 117 3.820
Total 9.992 10.067 2.155 81.658 5.976 109.848
b) Riscos financeiros - A política de investimentos define as diretrizes para a alo-
cação dos recursos da Companhia em títulos e valores mobiliários bem como o 
monitoramento dos riscos inerentes à carteira de investimentos. Os investimentos 
são pautados em análises dos cenários macroeconômicos de curto, médio e longo 
prazo, sendo observadas as principais variáveis da economia brasileira e mundial, 
tais como: expectativas de evolução das taxas de juros, inflação, câmbio, cresci-
mento da economia, entre outras. Em suas decisões de investimento, a Compa-
nhia considera a necessidade de caixa e o casamento dos seus ativos e passivos 
seguindo uma postura conservadora com relação ao crédito de suas contrapartes 
e nos investimentos realizados. A gestão de riscos dos investimentos financeiros 
é realizada através de análise e monitoramento diário da carteira. A Companhia 
possui um comitê de investimentos que se reúne para analisar a performance da 
carteira, traçar cenários prospectivos e, com isso, definir as linhas gerais para os 
investimentos nos meses seguintes. c) Risco de crédito - Consiste na possibilidade 

de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelas contrapartes de 
suas obrigações financeiras nos termos pactuados. As análises de risco de créditos 
são baseadas em ratings determinados por agências classificadoras de riscos. A 
tabela a seguir apresenta a risco de crédito a que a Companhia está exposta, por 
tipo de ressegurador, considerando os ratings Standard &Poor’s e AM Best obtidos 
através do sítio da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.

31/12/2019 31/12/2018
Tipo
Ressegurador Rating

Exposição 
em (R$)

Exposição 
em (%)

Exposição
em (R$)

Exposição 
em (%)

Local B++ 84.822  16,73 155.810  26,00 
Local A 253.674 50,04 253.390 42,28
Local A+ 18.389 3,63 50.681 8,46
Local AA- 6.789 1,34 4.365 0,73
Local AA 238 0,05 448 0,07
Admitido A- 308 0,06 541 0,09
Admitido A 9.666 1,91 9.300 1,55
Admitido A+ 65.423 12,9 73.245 12,22
Admitido AA- 57.102 11,26 40.813 6,81
Admitido AA 1.134 0,22 823 0,14
Admitido A++ 921 0,18 438 0,07
Eventual A- 1.526 0,3 3.352 0,56
Eventual A 2.647 0,52 4.024 0,67
Eventual AA- 956 0,19 1.476 0,25
Eventual AA+ 9 - 18 -
Eventual B++  -  - 47 0,01
Eventual A+ 107 0,02 152 0,03
Eventual A++ 472 0,09 391 0,07
Não cadastrado NA 2.810 0,55  -  - 
Total 506.993 100 599.314 100
Adicionalmente, a Companhia possui uma exposição de R$3.436 (R$5.443 em 31 
de dezembro de 2018) em cosseguro, onde as contrapartes são sociedades segura-
doras. Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do 
valor dos investimentos da Companhia.O controle do risco de mercado é baseado 
no modelo Valueat Risk - VAR, que demonstra a maior perda esperada de um ativo 
ou carteira, para um determinado horizonte de tempo e dada uma probabilidade 
de ocorrência. Em paralelo a esse controle, a Companhia calcula o capital de risco 
de mercado baseado nos princípios estabelecidos nas normas vigentes. e) Risco 
de liquidez -Consiste na possibilidade da Companhia não ser capaz de responder 
aos seus compromissos de pagamentos em função do descasamento de prazo 
entre seus ativos e passivos. A Administração possui visibilidade diária à carteira 
da Companhia, discutindo regularmente em suas reuniões ou extraordinariamente 
quando necessário a posição dos investimentos levando em conta a sua liquidez 
e expectativa de rentabilidade. A Companhia tem por filosofia ser conservadora 
em seus ativos financeiros, entendidos como a soma de sua posição disponível 
mais suas aplicações financeiras, priorizando sempre a capacidade de liquidez 
na escolha de seus ativos financeiros e tendo como base suas obrigações com as 
contrapartes. Atualmente a Companhia possui 60,8% (63,7% em 31 de dezembro 
de 2018) da sua carteira em depósitos bancários, LFT, NTN-B e demais títulos 
que possuem liquidez diária a despeito do seu vencimento. As cotas de fundos 
de investimentos referentes ao DPVAT correspondem a 22,01% (24,8% em 31 
de dezembro de 2018) de sua carteira (esses fundos só podem investir em títulos 
públicos que, como dito anteriormente, possuem liquidez imediata). Adicionalmente, 
11,08% (10,8% em 31 de dezembro de 2018) dos ativos financeiros são compostos 
por fundos de investimento com prazos de resgate de até 120 dias e apenas 6,12% 
da carteira é composta por um fundo de investimento com prazo de resgate acima 
de 120 dias. Vale ressaltar que a Companhia faz um bloqueio em ativos aceitos pelo 
Conselho Monetário Nacional para cobertura das provisões técnicas e de 20% do 
capital de risco, mantendo uma situação de liquidez em relação ao capital de risco.
Ativos e passivos 31 de dezembro de 2019

Até
1 ano

De 1 a
2 anos

Acima
de

2 anos Total
Caixa e bancos 29.833 - - 29.833
Ativos financeiros a valor justo por meio 
do resultado 267.264 24.680 - 291.944
Ativos financeiros disponíveis para venda 81.876 - - 81.876
Crédito das operações de seguros e 
resseguros 214.947 38.802 35.431 289.180
Outros créditos operacionais 1.134 - - 1.134
Títulos e créditos a receber 45.178 - - 45.178
Total de ativos 640.232 63.482 35.431 739.145
Contas a pagar 19.647 3.614 - 23.261
Passivos de contrato de seguros (líquidos 
de resseguro) 186.864 76.932 24.023 287.819
Débito das operações de seguros e 
resseguros 255.448 29.797 30.629 315.874
Depósitos de terceiros 7.857 - - 7.857
Total de passivos 469.816 110.343 54.652 634.811

31 de dezembro de 2018

Ativos e passivos
Até

1 ano
De 1 a
2 anos

Acima
de

2 anos Total
Caixa e bancos 7.181 - - 7.181
Ativos financeiros a valor justo por meio 

do resultado 269.240 2.440 - 271.680
Ativos financeiros disponíveis para venda 71.178 - - 71.178
Crédito das operações de seguros e 

resseguros 115.509 36.377 47.011 198.897
Outros créditos operacionais 10.831 - - 10.831
Títulos e créditos a receber 4.006 349 - 4.355
Total de ativos 477.945 39.166 47.011 564.122
Contas a pagar 16.402 - - 16.402
Passivos de contrato de seguros (líquidos 

de resseguro) 169.771 72.077 22.679 264.527
Débito das operações de seguros e 

resseguros 124.619 28.685 39.662 192.966
Depósitos de terceiros 5.681 - - 5.681
Total de passivos 316.473 100.762 62.341 479.576
f) Testes de sensibilidade - A Companhia tem como procedimento em sua política 
de monitoramento de riscos, a análise periódica de sua carteira de investimentos 
com o intuito de avaliar a volatilidade da mesma, por meio de mudanças que 
podem trazer alterações significativas nos resultados. De acordo com a Vinci 
Gestora de Recursos Ltda., responsável pela administração dos investimentos 
financeiros da Companhia, considerando o horizonte de um dia e um histórico 
de duzentos e cinquenta e dois dias úteis, foram utilizados os seguintes parâ-
metros de Valueat Risk-VAR paramétrico: • 0,21% do patrimônio da carteira, 
para um nível de confiança de 95%; ou  • 0,45% do patrimônio da carteira, para 
um nível de confiança de 99%.  Em sua análise, a Companhia ainda considera 
o comportamento da sua carteira de investimentos em cenários de stress dos 
principais fatores de risco que compõem seus ativos, conforme descrito abaixo: 
• Estrutura da curva a termo do IPCA: variação de 100 pontos base ou 1% de 
forma equânime em todos os vértices da curva a termo de inflação - IPCA, inferida 
pela curva de juros das NTN-B. • Câmbio: variação de 5% na taxa de câmbio.

Cenário A (**) Cenário B (**)
Fato-
res de 
risco Choque

Impacto no 
resultado antes 
dos impostos

Fatores
de risco Choque

Impacto no 
resultado antes 
dos impostos

Inflação +100 bps(*) (4.880) Inflação -100 bps(*) 4.880
Câmbio +5% 2.880 Câmbio -5% (2.880)
Total (2.000)  Total 2.000
(*) bps = pontos base, sendo 1 bp = 0,01%. (**) Informações fornecidas pela a Admi-
nistradora dos recursos financeiros da Companhia (Vinci Gestora de Recursos Ltda.).
Além dos cenários acima expostos, o volume de sinistros observado nas linhas 
de negócio impacta diretamente o resultado apresentado em 31 de dezembro 
de 2019e 2018. Com o intuito de realizar um teste de sensibilidade para a sinis-
tralidade, adotou-se um percentual de agravo de 10% na sinistralidade ocorrida, 
tendo como limitador mínimo para este teste uma sinistralidade ocorrida de 10%, 
e sinistro ocorrido mínimo limitado a 0 (zero). Os valores utilizados são brutos das 
operações de cosseguro aceito, líquidos das operações de cosseguro cedido e 
desconsideram a operação de DPVAT. Dessa forma, pode-se calcular o impacto 
sobre o resultado da Companhia com esses novos montantes de sinistros. As 
tabelas abaixo apresentam os valores de variação dos sinistros ocorridos brutos e 
líquidos de resseguro, considerando as seguintes sinistralidades para cada ramo 
de atuação da Companhia:

31 de dezembro de 2019

Ramos

Sinistra-
lidade 

agravada

Variação de 
sinistro

ocorrido, bruto 
de resseguro

Variação de 
sinistro ocor-

rido, líquido 
de resseguro

Compreensivo empresarial 10,00% 36 3
Lucros cessantes 132,10% 1.129 2
Riscos de engenharia 59,68% 522 25
Riscos nomeados operacionais 10,00% 194 -
R.C. administradores e diretores 14,35% 15 3
Responsabilidade civil geral 10,00% 18 11
Fiança locatícia 10,00% 48 11
Garantia segurado - setor público 10,00% 5.699 1.219
Garantia segurado - setor privado 2.105,95% 11.417 22
Riscos marítimos - casco 14,27% 415 7
Riscos de petróleo 10,00% 29.708 98

49.201 1.401
31 de dezembro de 2018

Ramos

Sinistra-
lidade 

agravada

Variação de
 sinistro

 ocorrido, bruto 
de resseguro

Variação de 
sinistro ocor-

rido, líquido 
de resseguro

Compreensivo empresarial 10,00% 2 2
Lucros cessantes 10,00% 9 -
Riscos de engenharia 24,96% 237 23
Riscos diversos 10,00% 2 1
Riscos nomeados operacionais 3.039,90% 15.248 100
Riscos de petróleo 26,44% 3.716 75
Responsabilidade civil geral 16,67% 8 -
Fiança locatícia 10,00% 64 -
Garantia segurado - setor público 97,96% 10.834 754
Garantia segurado - setor privado 114,05% 1.606 17
Riscos marítimos - casco 46,92% 778 11
Total 32.504 983
O impacto sobre o resultado e patrimônio líquido após impostos e contri-
buições em 31 de dezembro de 2019 seria uma redução do resultado e do 
patrimônio líquido no montante de R$802 (R$521 em 31 de dezembro de 
2018).  6. Aplicações: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento:
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31 de dezembro de 2019

Taxas
contra-
tadas

Sem
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima
de 60 

meses

Valor
contábil
de mer-

cado

Valor
de

curva

Per-
centual
contábil
das apli-
cações

Percen-
tual de 
curva

das apli-
cações

I. Títulos mensurados ao valor justo 
por meio de resultado:

Quotas de fundo de investimento 
financeiro - DPVAT - 88.819 - - - 88.819 88.819 24% 24%
Letras financeiras do tesouro - LFT SELIC - 34.101 88.277 6.716 129.094 129.095 34% 35%
Quotas de fundos de investimentos - 74.031 - - - 74.031 74.031 20% 20%
II. Títulos disponíveis para venda:
Notas do tesouro nacional - NTN-B 
no país IPCA - - 10.466 40.546 51.012 46.305 14% 13%
Títulos públicos no exterior 4,88 - - 4.879 - 4.879 4.822 1% 1%
Títulosprivados no exterior 5,74 - - 25.985 - 25.985 25.241 7% 7%
Total 162.850 34.101 129.607 47.262 373.820 368.314 100% 100%

31 de dezembro de 2018

Taxas
contra-
tadas

Sem
venci-
mento

Até 12 
meses

De 13 
a 60 

meses

Acima
de 60 

meses

Valor
contábil
de mer-

cado

Valor
de

curva

Per-
centual
contábil
das apli-
cações

Percen-
tual de 
curva

das apli-
cações

I. Títulos mensurados ao valor justo 
por meio de resultado:

Quotas de fundo de investimento 
financeiro - DPVAT - 86.839 - - - 86.839 86.839 26% 26%
Letras financeiras do tesouro - LFT SELIC - 44.798 99.253 701 144.752 144.771 42% 42%
Quotas de fundos de investimentos - 40.089 - - - 40.089 40.089 12% 12%
II. Títulos disponíveis para venda:
Notas do tesouro nacional - NTN-B 
no país IPCA - - 8.858 33.991 42.849 41.121 13% 13%
Certificado de depósito no exterior 2,30 - 9.697 - - 9.697 9.698 3% 3%
Títulos públicos no exterior 4,76 - - 4.652 - 4.652 4.711 1% 1%
Títulosprivados no exterior 4,37 - - 13.980 - 13.980 14.111 3% 3%
Total 126.928 54.495 126.743 34.692 342.858 341.340 100% 100%
Para os títulos públicos, os valores de mercado foram determinados com base nas cotações divulgadas pela Associação 
Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - ANBIMA. As quotas dos fundos de investimento são valori-
zadas com base no valor unitário da quota na data de encerramento do balanço, conforme informado pelos administradores 
dos respectivos fundos de investimento. O valor de mercado dos fundos imobiliários listados em carteira foi obtido a partir 
do preço divulgado pelo administrador. b) Hierarquia de valor justo - A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros 
registrados pelo valor justo, e seus respectivos métodos de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: 
• Nível 01: títulos com cotação em mercado ativo. • Nível 02: títulos não cotados nos mercados abrangidos no Nível 01 cuja 
precificação é direta ou indiretamente observável.

31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Nível 01 Nível 02 Total Nível 01 Nível 02 Total

I. Títulos mensurados ao valor justo 
por meio de resultado:
Fundos de investimento:
Quotas de fundos de investimentos 53.031 21.000 74.031 26.586 13.503 40.089
Quotas de fundo de investimento
  financeiro - DPVAT - 88.819 88.819 - 86.839 86.839
Títulos de renda fixa - públicos:
Letras financeiras do tesouro - LFT 129.094 - 129.094 144.752 - 144.752
II. Títulos disponíveis para venda:
Títulos de renda fixa - privados:
Certificado de depósito no exterior - - - 9.697 - 9.697
Corporate bonds 25.985 - 25.985 13.980 - 13.980
Títulos de renda fixa - públicos:
Notas do tesouro nacional - NTN-B 51.012 - 51.012 42.849 - 42.849
Global bonds 4.879 - 4.879 4.652 - 4.652
Total 264.001 109.819 373.820 242.516 100.342 342.858
c) Movimentação das aplicações financeiras - As movimentações das aplicações financeiras estão demonstradas na tabela 
abaixo:

Valor justo por meio 
do resultado

Disponível para 
venda Total

Saldo final em 31/12/2017 243.832 39.651 283.483
+) Aplicações 259.550 23.654 283.204
(-) Resgates (247.164) - (247.164)
(+) Rendimentos 15.481 6.337 21.818
(+/-) Ajuste ao valor justo (19) 1.536 1.517
Saldo final em 31/12/2018 271.680 71.178 342.858
(+) Aplicações 419.805 7.931 427.736
(-) Resgates (436.500) (11.858) (448.358)
(+) Rendimentos 36.944 10.054 46.998
(+/-) Ajuste ao valor justo 15 3.571 3.586
Saldo final em 31/12/2019 291.944 81.876 373.820
7. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil - BACEN, através da Resolução nº4.444, de 13 de novem-
bro de 2015, com suas alterações posteriores, e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através da Resolução 
CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, e suas respectivas alterações,regulamentaram as normas para a aplicação dos 
recursos garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades seguradoras. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
a Companhia apresentava as seguintes coberturas:

31/12/2019 31/12/2018
Provisão de prêmios não ganhos 635.162 492.330
Provisão de sinistros a liquidar 156.627 342.546
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 110.463 128.889
Provisão de despesas relacionadas 6.129 6.362
Provisão de despesas administrativas - DPVAT 888 360
Total das provisões técnicas 909.269 970.487
Direitos creditórios (240.584) (165.442)
Custo de aquisição diferido redutores (42.920) (33.269)
Ativos de resseguro redutores de PPNG (261.313) (210.444)
Ativos de resseguro redutores de PSL (128.755) (314.203)
Ativos de resseguro redutores de IBNR (28.906) (49.049)
Ativos de resseguro redutores de PDR (5.426) (5.756)
Provisão do consórcio DPVAT (88.679) (86.778)
Total das exclusões (796.583) (864.941)
Total das provisões técnicas para cobertura 112.686 105.546
Ativos de liquidez (20% do capital de risco) 7.783 6.837
Composição dos ativos vinculados à cobertura das provisões técnicas:
Letras financeiras do tesouro - LFT 87.318 69.804
Notas do tesouro nacional - NTN-B 51.012 42.849
Quotas de fundos de investimentos 9.081 8.098
Quotas de fundo de investimento imobiliário - 6.586
Total dos ativos vinculados à cobertura das provisões técnicas 147.411 127.337
Suficiência das provisões técnicas 34.725 21.791
Suficiência das provisões técnicas + ativos de liquidez 26.942 14.954
8. Crédito das operações com seguros- prêmios a receber:

31/12/2019 31/12/2018
Prêmios a receber - circulante 205.453 105.977
Prêmios a receber - não circulante 74.233 83.388
Total circulante e não circulante 279.686 189.365
Aging de prêmios a receber:
Prêmios a vencer
De 1 a 30 dias 81.347 28.556
De 31 a 60 dias 28.787 20.267
De 61 a 120 dias 37.402 19.589
De 121 a 180 dias 17.711 6.615
De 181 a 360 dias 31.341 25.401
Superior a 360 dias 74.233 83.388
Total de prêmios a vencer 270.821 183.816
Prêmios vencidos
De 1 a 30 dias 3.493 1.399
De 31 a 60 dias 1.615 1.645
De 61 a 120 dias 2.353 2.203
De 121 a 180 dias 1.037 1.689
De 181 a 360 dias 1.415 642
Superior a 360 dias 1.162 -
Total de prêmios vencidos 11.075 7.578
Redução ao valor recuperável (2.210) (2.029)
Total de prêmios a receber 279.686 189.365
Movimentação dos prêmios a receber
Saldo inicial 189.365 162.158
(+) Prêmios emitidos (a) 679.018 506.225
(+/-) Riscos vigentes não emitidos 58.993 (21.737)
(+) Imposto sobre operações financeiras 51.003 22.346
(+/-) Adicional de fracionamento - 119
(-) Recebimentos (698.512) (477.717)
(-) Redução ao valor recuperável (181) (2.029)
Saldo final 279.686 189.365
(a) Saldo inclui variação cambial e cancelamentos.
Cabe destacar que parte dos valores de prêmios vencidos foi contabilizada como redução ao valor recuperável, uma vez 
que a Companhia considera um risco para o recebimento dos mesmos, conforme apresentado no estudo de redução 
ao valor recuperável dos prêmios a receber. De acordo com os fluxos de recebimento de prêmios e parcelamentos refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi observado que a Companhia tem operado com uma média de 
parcelamento de 02 vezes. A tabela abaixo demonstra o prazo médio de diferimento dos prêmios a receber por ramos:

31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Prazo médio de vigência Prazo médio de vigência

Ramos Em dias Em meses Em dias Em meses
Compreensivo empresarial 244 8 275 9
Lucros cessantes 366 12 366 12
Riscos de engenharia 610 20 763 25
Riscos nomeados operacionais 458 15 366 12
Riscos de petróleo 458 15 458 15
Responsabilidade civil geral 397 13 671 22
Fiança locatícia 397 13 397 13
Garantia segurado - setor público 1.312 43 1.342 44
Garantia segurado - setor privado 610 20 824 27
Riscos marítimos - casco 366 12 397 13
R.C. administradores e diretores 366 12 - -
9. Ativos de resseguros - provisões técnicas:

31/12/2019 31/12/2018
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 28.906 49.049
Provisão de despesas relacionadas 5.426 5.757
Provisão de sinistros a liquidar 128.755 314.203
Provisão de prêmios não ganhos 458.363 336.951
Total geral 621.450 705.960
Total circulante 481.561 549.491
Total não circulante 139.889 156.469

10. Títulos e créditos a receber: a) Créditos tributários - Em 31 de dezembro de 2019, o valor de R$ 2.111(R$3.904 em 31 de 
dezembro de 2018) refere-se a: (i) R$1.287(R$2.022 em 31 de dezembro de 2018) referente a créditos tributários de Programa 
de Integração Social PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS calculados sobre o saldo da Pro-
visão de Sinistro a Liquidar - PSL e da Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados - IBNR; (ii) R$752(R$1.866 em 31 de de-
zembro de 2018) referente a créditos tributários de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL; e (iii) R$72 (R$16 em 31 de dezembro de 2018) referente a créditos tributários de Programa de Integração Social - 
PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, pago a maior.Os créditos tributários de PIS e COFINS 
mencionados acima possuem perspectiva de realização no curto prazo, principalmente os créditos calculados sobre o saldo de 
provisão de sinistros a liquidar e da provisão de sinistros ocorridos e não avisados que se dará mediante o pagamento do sinistro. 
a) Ressarcimento a receber por ramo

31/12/2019 31/12/2018
Expectativa de realização:
Garantia
De 331 a 360 dias 37.395  9.270
(-) Redução ao valor recuperável (808) -

36.587 9.270
Aging de permanência:
Garantia
De 121 a 180 dias 28.125  -
Superior a 360 dias 9.270 9.270
(-) Redução ao valor recuperável (808) -
Total 36.587 9.270
Após estudos realizados individualmente para a redução ao valor recuperável dos ativos de ressarcimento, a Administração 
da Companhia entende que os valores a recuperar com período superior a 360 dias serão realizados no exercício de 2020.
11. Custos de aquisição diferidos:

Ramos 31/12/2018 Constituição
Diferimento / 

cancelamento 31/12/2019
Garantia 22.446 4.562 (550) 26.458
Fiança locatícia 37 93 (39) 91
Responsabilidade civil geral 25 - (19) 6
R. C. administradores diretores - 35 - 35
R. C. risco ambientais - 1 - 1
Riscos de engenharia 561 - (221) 340
Riscos de petróleo 545 2.276 (1.009) 1.812
Riscos nomeados operacionais 137 58 (150) 45
Lucros cessantes 287 529 (561) 255
Marítimos - casco 863 1.444 (1.022) 1.285
Compreensivo empresarial 1 157 (118) 40
Total circulante 24.902 9.155 (3.689) 30.368
Garantia 36.431 7.254 (1.731) 41.954
Fiança Locatícia - 1 - 1
Responsabilidade civil geral 11 - (6) 5
Marítimos - casco - 12 (7) 5
Riscos de engenharia 396 - (315) 81
Riscos de petróleo 1 619 (450) 170
Total não circulante 36.839 7.886 (2.509) 42.216
Total circulante e não circulante 61.741 17.041 (6.198) 72.584

Ramos 31/12/2017 Constituição
Diferimento / 

cancelamento 31/12/2018
Garantia 19.286 4.280 (1.120) 22.446
Fiança locatícia 69 44 (76) 37
Responsabilidade civil geral 82 10 (67) 25
Riscos de engenharia 1.573 - (1.012) 561
Riscos de petróleo 504 877 (836) 545
Riscos nomeados operacionais 156 413 (432) 137
Lucros cessantes 22 522 (257) 287
Marítimos - casco 900 1.026 (1.063) 863
Compreensivo empresarial - 17 (16) 1
Total circulante 22.592 7.189 (4.879) 24.902
Garantia 28.139 10.091 (1.799) 36.431
Fiança locatícia 14 - (14) -
Responsabilidade civil geral 24 - (13) 11
Riscos de engenharia 842 - (446) 396
Riscos de petróleo 2 187 (188) 1
Lucros cessantes - 12 (12) -
Marítimos - casco - 27 (27) -
Total não circulante 29.021 10.317 (2.499) 36.839
Total circulante e não circulante 51.613 17.506 (7.378) 61.741
Os custos de aquisição diferidos mencionados acima correspondem em sua totalidade às despesas de comissão, que são 
registradas quando da emissão ou início de vigência do risco, o que ocorrer primeiro, e apropriadas ao resultado de acordo 
com o período decorrido de vigência do risco coberto. O diferimento destas despesas é realizado por meio da mesma me-
todologia utilizada para o diferimento do prêmio. Todas as despesas de comissão diferidas foram consideradas no teste de 
adequação dos passivos.
12. Imobilizado:

Taxa anual de 
depreciação 31/12/2018 Aquisições Baixa Depreciação 31/12/2019

Equipamentos 20% 194 317 - (114) 397
Instalações 10% 1.773 - - (244) 1.529
Móveis, máquinas e 
utensílios 10% 615 21 - (105) 531
Outras imobilizações 10% 188 29 - (69) 148
Total 2.770 367 - (532) 2.605

Taxa anual de 
depreciação 31/12/2017 Aquisições Baixa Depreciação 31/12/2018

Equipamentos 20% 284 21 (1) (110) 194
Instalações 10% 2.022 - (11) (238) 1.773
Móveis, máquinas e 
utensílios 10% 732 - (8) (109) 615
Outras imobilizações 10% 245 96 (6) (147) 188
Total 3.283 117 (26) (604) 2.770
13.Intangível:

Taxa anual de 
amortização 31/12/2018 Aquisições Amortização 31/12/2019

Direito de uso software 20% 3.108 1.713 (1.204) 3.617
Total 3.108 1.713 (1.204) 3.617

Taxa anual de 
amortização 31/12/2017 Aquisições Amortização 31/12/2018

Direito de uso software 20% 2.866 1.348 (1.106) 3.108
Total 2.866 1.348 (1.106) 3.108
14. Débito das operações seguro e resseguro - operações com resseguradoras:

31/12/2019 31/12/2018
Prêmios de resseguro cedido 233.599 124.322
Comissão (55.729) (36.404)
Repasse de ressarcimento 40.056 12.375
Total circulante 217.926 100.293
Prêmios de resseguro cedido 68.834 78.377
Comissão  (27.397)  (30.901)
Total não circulante 41.437 47.476
Total geral 259.363 147.769
15. Depósitos  de terceiros: Os depósitos de terceiros referem-se, principalmente, a prêmios de seguros direto e prêmios 
de cosseguro aceito, cujas apólices ainda não foram identificadas, sendo classificados no passivo circulante. O aging de 
depósitos de terceiros está distribuído da seguinte forma:
Aging de depósitos de terceiros 31/12/2019 31/12/2018
De 1 a 30 dias 5.095 164
De 31 a 60 dias 1.625 4.080
De 61 a 120 dias (3) 219
De 121 a 180 dias 344 13
De 181 a 360 dias 180 611
Superior a 360 dias 616 594
Total 7.857 5.681
16.Provisões técnicas - seguros:
Ramos Provisão de seguros (-) Parcela resseguro (=) Provisão líquida
Garantia: 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Provisões de prêmios não ganhos 368.653 330.837 (208.048) (183.460) 160.605 147.377
Sinistro a liquidar - administrativo 85.058 82.406 (69.726) (68.165) 15.332 14.241
Sinistro a liquidar - judicial 4.423 26.512 (2.920) (24.096) 1.503 2.416
Sinistros ocorridos e não avisados 10.882 7.596 (8.565) (5.417) 2.317 2.179
Provisões de despesas relacionadas 3.425 3.474 (2.820) (2.896) 605 578
Total 472.441 450.825 (292.079) (284.034) 180.362 166.791
Riscos nomeados e operacionais: 
Provisões de prêmios não ganhos 398 2.180 (450) (1.907) (52) 273
Sinistro a liquidar - administrativo 427 127.280 (331) (127.280) 96 -
Sinistros ocorridos e não avisados 50 417 (47) (336) 3 81
Provisões de despesas relacionadas 602 420 (548) (416) 54 4
Total 1.477 130.297 (1.376) (129.939) 101 358
Compreensivo empresarial: 
Provisões de prêmios não ganhos 356 9 (257) (5) 99 4
Sinistros ocorridos e não avisados 48 2 (46) (2) 2 -
Provisões de despesas relacionadas 1 - (1) - - -
Total 405 11 (304) (7) 101 4
Lucros cessantes:
Provisões de prêmios não ganhos 4.078 3.848 (3.633) (3.317) 445 531
Sinistro a liquidar - administrativo 8.436 82 (8.267) (80) 169 2
Sinistros ocorridos e não avisados 497 2.197 (470) (1.944) 27 253
Provisões de despesas relacionadas 234 31 (214) (28) 20 3
Total 13.245 6.158 (12.584) (5.369) 661 789
Fiança locatícia:
Provisões de prêmios não ganhos 460 176 (292) (142) 168 34
Sinistros ocorridos e não avisados 12 38 (10) (30) 2 8
Provisões de despesas relacionadas - 1 - (1) - -
Total 472 215 (302) (173) 170 42
Riscos de engenharia: 
Provisões de prêmios não ganhos 10.920 12.150 (10.187) (10.537) 733 1.613
Sinistro a liquidar - administrativo 5.334 1.801 (5.172) (1.790) 162 11
Sinistro a liquidar - judicial 951 960 (715) (717) 236 243
Sinistros ocorridos e não avisados 1232 254 (1.165) (186) 67 68
Provisões de despesas relacionadas 205 28 (189) (25) 16 3
Total 18.642 15.193 (17.428) (13.255) 1.214 1.938
DPVAT:
Sinistros a liquidar - administrativo 1.428 1.813 - - 1.428 1.813
Sinistro a liquidar - judicial 7.384 7.583 - - 7.384 7.583
Sinistros ocorridos e não avisados 78.978 77.022 - - 78.978 77.022
Provisões de despesas administrativa 888 360 - - 888 360
Total 88.678 86.778 - - 88.678 86.778
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Ramos Provisão de seguros (-) Parcela resseguro (=) Provisão líquida
Riscos de Petróleo: 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Provisões de prêmios não ganhos 229.365 130.386 (219.461) (127.327) 9.904 3.059
Sinistro a liquidar - administrativo 34.598 86.264 (33.909) (84.289) 689 1.975
Sinistros ocorridos e não avisados 15.591 35.348 (15.519) (35.259) 72 89
Provisões de despesas relacionadas 1.408 2.215 (1.404) (2.200) 4 15
Total 280.962 254.213 (270.293) (249.075) 10.669 5.138
Riscos marítimos - cascos:
Provisões de prêmios não ganhos 15.900 12.467 (12.768) (10.037) 3.132 2.430
Sinistro a liquidar - administrativo 7.909 7.171 (7.050) (7.124) 859 47
Sinistro a liquidar - judicial 587 596 (577) (587) 10 9
Sinistros ocorridos e não avisados 3.015 5.926 (2.953) (5.810) 62 116
Provisões de despesas relacionadas 240 192 (238) (189) 2 3
Total 27.651 26.352 (23.586) (23.747) 4.065 2.605
Riscos diversos:
Sinistro a liquidar - administrativo 2 2 (1) (1) 1 1
Total 2 2 (1)  (1) 1 1
Responsabilidade civil geral:
Provisões de prêmios não ganhos 95 277 (78) (220) 17 57
Sinistro a liquidar - administrativo 90 76 (87) (74) 3 2
Sinistros ocorridos e não avisados 11 89 (11) (65) - 24
Provisões de despesas relacionadas 3 1 (3) (1) - -
Total 199 443 (179) (360) 20 83
R.C. administradores e diretores:
Provisões de prêmios não ganhos 4.896 - (3.168) - 1.728 -
Sinistros ocorridos e não avisados 142 - (116) - 26 -
Provisões de despesas relacionadas 11 - (9) - 2 -
Total 5.049 - (3.293) - 1.756 -
R.C. riscos ambientais:
Provisões de prêmios não ganhos 8 - (4) - 4 -
Provisões de despesas relacionadas 5 - (4) - 1 -
Total 13 - (8) - 5 -
Responsabilidade civil profissional:
Provisões de prêmios não ganhos 33 - (17) - 16 -
Total 33 - (17) - 16 -
Total circulante 668.425 719.262 (481.561) (549.491) 186.864 169.771
Total não circulante 240.844 251.225 (139.889) (156.469) 100.955 94.756
Total geral 909.269 970.487 (621.450) (705.960) 287.819 264.527
As movimentações das provisões técnicas sem considerar o ramo DPVAT estão demonstradas na tabela abaixo:
Desenvolvimento das provisões 31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
de prêmios não ganhos Seguro Resseguro Retido Seguro Resseguro Retido
Em 1º de janeiro 492.330 (336.952) 155.378 400.286 (249.143) 151.143
Prêmios emitidos no período 187.041 (125.213) 61.828 422.252 (334.441) 87.811
Prêmio ganho no período (214.588) 176.556 (38.032) (332.106) 247.961 (84.145)
Ganho variação cambial (2.231) 1.731 (500) 1.898 (1.329) 569
Final do período 462.552 (283.878) 178.674 492.330 (336.952) 155.378
Desenvolvimento das provisões de sinistro
Em 1º de janeiro 391.379 (369.008) 22.371 140.265 (106.780) 33.485
Indenizações avisadas 115.517 (114.527) 990 297.227 (289.245) 7.982
Despesas com sinistro 19.726 (19.089) 637 3.465 (2.852) 613
Recuperação de indenização 446 16.850 17.296 (1.153) 1.859 706
Recuperação de despesa (12) - (12) (31) - (31)
Variação de sinistro ocorrido e não avisado (20.381)  20.143 (238) 2.588 (3.407) (819)
Sinistros pagos no período (267.756) 249.277 (18.479) (68.501) 47.989 (20.512)
Despesas relacionadas pagas (16.389) 15.768 (621) (4.005) 3.367 (638)
Recuperação de despesa relacionada 12 - 12 31 - 31
Variação cambial 2.192 (2.403) (211) 12.428 (12.399) 29
Atualização monetária (39.570) 40.104 535 3.867 (2.782) 1.085
Provisão despesa relacionada estimada 264 (202) 61 5.198 (4.758) 440
Final do período 185.428 (163.087) 22.341 391.379 (369.008) 22.371
Movimentação da provisão de sinistros 
ocorridos e não avisados
 Em 1º de janeiro 51.867 (49.049) 2.818 49.278 (45.642) 3.636
 Movimentação 5.656 (5.345) 311 2.589 (3.407) (818)
 Final do período 57.523 (54.394) 3.129 51.867 (49.049) 2.818
Movimentação da provisão de PDR
Em 1º de janeiro 6.362 (5.756) 606 1.487 (1.316) 171
Despesas avisadas 5.503 (5.021) 482 3.653 (3.141) 512
Ajuste de despesas 14.352 (14.193) 159 (795) 687 (108)
Variação cambial 1 (1) - (45) 44 (1)
Atualização monetária (3.835) 3.855 20 262 (241) 21
Despesas pagas (16.389) 15.768 (621) (3.098) 2.689 (409)
Cancelamento de despesas (129) 125 (4) (300) 280 (20)
Variação PDR Estimada de PSL 406 (378) 28 4.162 (3.761) 401
Variação PDR Estimada de IBNR (142) 175 33 1.036 (997) 39
Final do período 6.129 (5.426) 703 6.362 (5.756) 606
Movimentação da provisão de PSL
Em 1º de janeiro 333.150 (314.203) 18.947 89.501 (59.822) 29.679
Indenizações avisadas 259.943 (253.854) 6.089 226.081 (217.340) 8.741
Reabertura de reserva 3.006 (2.406) 600 8.573 (6.903) 1.670
Ajustes de reserva 107.275 (104.575) 2.700 107.646 (107.678) (32)
Redutor por estimativa de ressarcimento 3.674 (4.590) (916) (28.752) 25.765 (2.987)
Cancelamento de reserva (257.935) 250.899 (7.036) (17.473) 16.912 (561)
Variação cambial 2.191 (2.401) (210) 12.472 (12.443) 29
Atualização monetária (35.734) 36.248 514 3.604 (2.541) 1.063
Sinistros pagos (267.756) 249.277 (18.479) (68.502) 47.989 (20.513)
Recuperação de indenização - 16.850 16.850 - 1.858 1.858
Final do período 147.814 (128.755) 19.059 333.150 (314.203) 18.947
A conciliação das provisões técnicas sem considerar o ramo DPVAT está demonstrada na tabela abaixo:

31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Conciliação das provisões Seguro Resseguro Retido Seguro Resseguro Retido
Provisão de sinistros a liquidar 147.815 (128.755) 19.060 333.150 (314.203) 18.947
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 31.485 (28.906) 2.579 51.867 (49.049) 2.818
Provisões de despesas relacionadas 6.129 (5.426) 703 6.362 (5.756) 606
Provisão total de sinistros 185.429 (163.087) 22.342 391.379 (369.008) 22.371
Provisão de prêmios não ganhos 635.162 (458.363) 176.799 492.330 (336.952) 155.378
Total geral 820.591 (621.450) 199.141 883.709 (705.960) 177.749
17. Desenvolvimento de sinistro: O desenvolvimento de sinistros apresentado nessa nota demonstra de forma segregada 
os ramos comercializados internamente pela Companhia e o DPVAT. Essa separação é realizada, pois as informações 
demonstradas do DPVAT são geradas pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Tabela de desenvolvimento de sinistros administrativos a brutos de resseguro, sem considerar o DPVAT:
Ano de aviso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base  1.051  20.905  712 123.881  4.441  89.281 264.616  30.396 
Um ano mais tarde  1.606  20.702  618  86.059 39.251 110.838 266.906  - 
Dois anos mais tarde  1.789  20.735  612  88.602 47.754 103.413  -  - 
Três anos mais tarde  1.774  20.735  612  88.601 14.259  -  -  - 
Quatro anos mais tarde  1.774  20.735  312  88.601  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde  1.774  20.735  312  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde  1.774  20.735  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde  1.774  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019  1.774  20.735  312  88.601 14.259 103.413 266.906  30.396 
Falta acumulada (*) 723 (170) (400) (35.280) 9.817 14.132 2.290  - 
Falta acumulada (%)  69%  (1%) (56%)  (28%)  221%  16%  1%  - 
Ano de pagamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base  411  8.518  30  686  2.083  76.050  25.983  7.212 
Um ano mais tarde  1.264  19.699  208  80.376  2.905  89.248 162.774  - 
Dois anos mais tarde  1.774  20.735  312  88.590  2.905 100.241  -  - 
Três anos mais tarde  1.774  20.735  312  88.590  2.905  -  -  - 
Quatro anos mais tarde  1.774  20.735  312  88.590  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde  1.774  20.735  312  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde  1.774  20.735  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde  1.774  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019  1.774  20.735  312  88.590  2.905 100.241 162.774  7.212 
Provisão de sinistros a liquidar  640  12.729 1.700 123.605  8.342  49.888 305.082 141.853 
Provisão sinistro ocorrido não  avisado  1.072  8.009  5.461  10.167  12.732  49.278  51.866  31.485 
Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  -  -  5.201  5.465 
Total de passivo 1.712 20.738 7.161 133.772 21.074 99.166 362.150 178.803
 (*) Diferença entre as estimativas inicial e final
Tabela de desenvolvimento de sinistros administrativos líquidos de resseguro, sem considerar o DPVAT:
Ano de aviso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base 316 1.460 199 674 1.353 6.592 5.322 1.999
Um ano mais tarde 481 1.208 234 (747) 1.417 6.727 4.778  - 
Dois anos mais tarde 536 1.217 234 (747) 2.027 6.655  -  - 
Três anos mais tarde 532 1.217 234 (747) 1.943  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 532 1.217 114 (747)  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 532 1.217 114  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 532 1.217  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 532  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019 1.774 1.217 114 (747) 1.943 6.655 4.778 1.999
Falta acumulada (*) 216 (243) (85) (1.421) 590 63 (545)  - 
Falta acumulada (%) 68% (17%) (43%) (211%) 44% 1%  (10%)  - 
Ano de pagamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base 123 933 8 437 1.176 6.392 (9.045) (744)
Um ano mais tarde 379 1.147 114 (774) 1.322 5.522 (9.115)  - 
Dois anos mais tarde 532 1.217 114 (747) 1.322 6.601  -  - 
Três anos mais tarde 532 1.217 114 (747) 1.322  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 532 1.217 114 (747)  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 532 1.217 114  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 532 1.217  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 532  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019 532 1.217 114 (747) 1.322 6.601 (9.115) (744)
Provisão de sinistros a liquidar  193  629  257 358 324 415  16.278 17.310 
Provisão sinistro ocorrido não avisado  426  970  1.046  926  1.939  3.636  2.817  2.579 
Provisão de despesas relacionadas  -  -  -  -  -  -  440  503 
Total retido 619 1.599 1.303 1.284 2.263 4.051 19.535 20.392
(*) Diferença entre as estimativas inicial e final
Tabela de desenvolvimento de sinistros judiciais brutos de resseguro, sem considerar o DPVAT:
Ano de aviso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base  -  -  - 7.125  - 28.476  -  - 
Um ano mais tarde 42  -  - 8.636 55 29.362 587  - 
Dois anos mais tarde 42  -  - 11.042 2.482 29.325  -  - 
Três anos mais tarde 31  -  - 25.495 3.244  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 36  -  - 114.625  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 40  -  -  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 49  -  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 261  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019 261  -  - 114.625 3.244 29.325 587  - 
Tabela de desenvolvimento de sinistros judiciais brutos de resseguro, sem considerar o DPVAT: 
Ano de aviso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falta acumulada (*)  261 -   - 107.500 3.244 850 587 - 
Falta acumulada (%) - - - 1.509% - 3% - - 
Ano de pagamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Um ano mais tarde  -  -  -  -  - 29.320  -  - 
Dois anos mais tarde  -  -  -  -  - 29.320  -  - 
Quatro anos mais tarde  -  -  - 112.500  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 261  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019 261  -  - 112.500  - 29.320  -  - 
Provisão de sinistros a liquidar - 42 42 7.156 8.672 36.913 28.068 5.961
Provisão de despesas relacionadas - - 5 3 1.155 1.486 1.161 664
Total de passivo - 42 47 7.159 9.827 41.099 29.229 6.625

Tabela de desenvolvimento de sinistros judiciais líquidos de resseguro, sem considerar o DPVAT:
Ano de aviso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base  -  -  - 1.500  - 3.070  -  - 
Um ano mais tarde 13  -  - 1.500  - 4.029 10  - 
Dois anos mais tarde 13  -  - 1.624 711 4.012  -  - 
Três anos mais tarde 10  -  - 1.925 1.196  -  -  - 
Quatro anos mais tarde 11  -  - 1.905  -  -  -  - 
Cinco anos mais tarde 12  -  -  -  -  -  -  - 
Seis anos mais tarde 15  -  -  -  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 79  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019 79  -  - 1.905 1.196 4.012 10  - 
Falta acumulada (*) 79  -  - 405 1.196 943 10  - 
Falta acumulada (%)  -  -  -  27%  -  31%  -  - 
Ano de pagamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Até a data-base  -  -  -  -  - (24.559)  -  - 
Um ano mais tarde  -  -  -  -  - 4.011  -  - 
Dois anos mais tarde  -  -  -  -  - 4.011  -  - 
Quatro anos mais tarde  -  -  - 1.364  -  -  -  - 
Sete anos mais tarde 78  -  -  -  -  -  -  - 
Posição em 31/12/2019 78  -  - 1.364  - 4.011  -  - 
Provisão de sinistros a liquidar - 13 13 1.509 1.511 26.264 2.6691.749
Provisão de despesas relacionadas - - 1 1 151 170 164201
Total retido - 13 14 1.510 1.662 29.434 2.8341.950
 (*) Diferença entre as estimativas inicial e final
A seguir seguem os valores referentes às indenizações avisadas, despesas com sinistros e provisão 
de sinistros ocorridos e não avisados do ramo DPVAT abertos por tipo de sinistro administrativo e judicial, sen-
do esses valores informados exclusivamente pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.:
Evolução de sinistros administrativos: 31/12/2019 31/12/2018
Até 01 ano 1.428 1.813
Provisão de sinistro a liquidar administrativo 1.428 1.813
Evolução de sinistros judiciais:
Até 01 ano  4.333 2.340
De 01 a 02 anos  1.118 1.948
De 02 a 03 anos  659 1.145
De 03 a 04 anos  425 796
De 04 a 05 anos  278 505
Superior a 05 anos  571 849
Provisão de sinistro a liquidar judicial 7.384 7.583
Total provisão de sinistro a liquidar 8.812 9.396
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 78.978 77.022
18. Provisões para contingências: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não possuía nenhuma contingência 
de natureza trabalhista ou tributária, possuindo apenas contingências de natureza cível que se encontram provisionadas na 
rubrica de provisão de sinistro a liquidar judicial. 31 de dezembro de 2019.

31 de dezembro de 2019
Probabilidade de perda Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Provável  1  786  786 
Possível  2  9.623  1.926 
Remoto 14  82.847  3.249
Total 93.256 5.961

31 de dezembro de 2018
Probabilidade de perda Quantidade Valor reclamado Valor provisionado
Provável  1  761  761 
Possível  2  5.233  1.048 
Remoto 16  187.935  26.260 
Total 193.929 28.069
19. Patrimônio líquido:  a) Capital social - Em 31 de dezembro 2019, o capital social subscrito e integralizado é representado 
por 60.063.361 ações ordinárias nominativas (56.566.347 em 2018), sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 29 de março de 2019, foi deliberado o aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização das 
reservas de lucros, no montante de R$9.406, com emissão de 3.471.205 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$2,71. Assim, o capital social de R$69.821aumentou para R$79.227, e o número de 
ações de 56.566.347 para 60.063.361 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. O referido aumento de capital 
foi aprovado pela Portaria SUSEP/CGERAL nº 158, de 21 de junho de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada em 31 de março de 2020, serádeliberado o aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização do 
lucro doexercício, no montante de R$27.798, com emissão de 9.114.033 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$3,05. Assim, o capital social de R$79.227 aumentou para R$107.025, e o número de 
ações de 60.063.361 para 69.177.394 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. O referido aumento depende 
de aprovação da Superintendência de Seguros Privados -SUSEP. b) Reservas de lucros - As reservas de lucros são com-
postas pela reserva legal constituída por valor correspondente a 5% do lucro auferido pela Companhia, após absorção dos 
prejuízos acumulados, sendoo restante destinado para reserva de retenção de lucros. c) Dividendos mínimos obrigatórios 
e juros sobre capital próprio  -  O estatuto social da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o 
lucro líquido anual, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018, com a aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, após a constituição da reserva legal, 
foi procedida a distribuição de dividendos aos acionistas, e juros sobre capital próprio, conforme demonstrado a seguir:

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 39.066 22.274
Destinação para reserva legal (1.953) (1.113)
Base de cálculo 37.113 21.161
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% 9.278 5.290
Valor dos juros sobre capital próprio creditado em substituição aos dividendos mínimos (*) (9.315) (9.200)
Juros sobre capital próprio em relação aos dividendos mínimos obrigatórios (37) (3.910)
(*) De acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
a Companhia creditou juros sobre o capital próprio dentro dos limites fiscais no montante de R$9.315 e R$9.200 (bruto 
de imposto de renda retido na fonte) e no montante de R$7.918 e R$7.820 (líquido de imposto de renda retido na fonte), 
respectivamente, a favor de seus acionistas. Os juros sobre capital próprio são contabilizados como despesa financei-
ra e para efeito das demonstrações financeiras são demonstrados no patrimônio líquido como distribuição de lucros.  
d) Detalhamento do patrimônio líquido ajustado - PLA e exigência de capital.

31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio líquido 183.125 152.231
Despesas antecipadas - (76)
Intangível (3.617) (3.108)
Acréscimo do superávit entre as provisões constituídas 3.380 2.580
Patrimônio líquido ajustado – PLA 182.888 151.627
Capital base - CB (a) 15.000 15.000
Capital adicional de risco de subscrição 13.755 12.707
Capital adicional de risco operacional 4.255 3.979
Capital adicional de risco de crédito 22.043 18.980
Capital adicional de risco de mercado 8.457 6.649
Benefício da diversificação (9.597) (8.129)
Capital de risco - CR (b) 38.913 34.186
Capital mínimo requerido - CMR maior entre (a) e (b) 38.913 34.186
Patrimônio líquido ajustado 182.888 151.627
(-) Exigência de capital - EC 38.913 34.186
Suficiência de capital - R$ 143.975 117.441
Suficiência de capital (% PLA / CMR) 470% 443%
O capital mínimo requerido que a sociedade supervisionada deverá manter a qualquer tempo para operar deve ser o maior 
valor entre capital base e o capital de risco. 20. Incentivo baseado em ações: Em Assembleia Geral Extraordinária, reali-
zada em 01 de outubro de 2013, foi aprovado o primeiro plano de opção de compra de ações da Austral Participações S.A. 
(“Austral Participações”), controladora da Companhia. O primeiro plano estabelece condições gerais de outorga pela Austral 
Participações de opções de compra de ações preferenciais de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, 
membros da Administração e empregados da Austral Participações e de suas afiliadas e/ou subsidiárias, pelos serviços 
prestados, sendo certo que os termos e condições das outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo 
as diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de opção de compra de ações e que o plano será liquidado em ações 
da Austral Participações caso e quando as opções forem exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser 
efetuado pelo participante. Em reuniões do comitê de gestão realizadas em 01 e 02 de outubro de 2013, foram aprovados 
o primeiro e segundo programas de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou opções de 
compra aos beneficiários totalizando 4.500.000 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 19 de dezembro de 
2014, foi aprovado o terceiro programa de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou opções 
de compra aos beneficiários totalizando 4.832.137 opções. Em reunião do comitê de gestão realizada em 01 de abril de 
2016, foi aprovado o quarto programa de opções de compra de ações, nos quais a Austral Participações outorgou opções 
de compra aos beneficiários totalizando 76.616 opções. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de março de 
2016, foi aprovado o segundo plano de opção de compra de ações da Austral Participações, controladora da Companhia. 
O segundo plano estabelece condições gerais de outorga pela Austral Participações de opções de compra de ações prefe-
renciais de emissão da Austral Participações a profissionais elegíveis, membros da Administração e empregados da Austral 
Participações e de suas afiliadas e/ou subsidiárias, pelos serviços prestados, sendo certo que os termos e condições das 
outorgas são definidos e administrados pelo comitê de gestão, segundo as diretrizes e condições estabelecidas pelo plano de 
opção de compra de ações e que o plano será liquidado em ações da Austral Participações caso e quando as opções forem 
exercidas, mediante o pagamento pelo preço de exercício a ser efetuado pelo participante. Em reunião do comitê de gestão 
realizada em 01 de abril de 2016, foi aprovado o primeiro programa de opções de compra de ações do segundo plano, nos 
quais a Austral Participações outorgou opções de compra aos beneficiários totalizando 1.884.307 opções. Em reunião do 
comitê de gestão realizada em 5 de setembro de 2016, foi aprovado o segundo programa de opções de compra de ações 
do segundo plano, no qual a Austral Participações outorgou opções de compra aos beneficiários totalizando 75.748 opções.  
A Austral Participações S.A. concede a cada beneficiário uma opção de venda às ações que forem adquiridas em função 
do exercício da opção de compra pelo participante, assim como possui uma opção de recompra de tais ações. O prazo e 
preço de exercício de tais opções estão determinados em contratos individuais firmados entre a Austral Participações e os 
participantes. A tabela a seguir concilia as opções de compra de ações em aberto da Austral Participações na sua totalidade, 
no início e fim dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

Quantidade de opções
Total de opções em aberto em 31 de dezembro de 2018 8.682.717
Total de opções exercíveis em 31 de dezembro de 2018 8.682.717
Totalidade de opções canceladas até 31 de dezembro de 2019 (268.964)
Total de opções em aberto em 31 de dezembro de 2019 8.413.753
Total de opções exercíveis em 31 de dezembro de 2019 8.413.753
Caso o beneficiário tenha seu contrato de trabalho rescindido voluntariamente ou involuntariamente, sem justa causa, as 
opções que ainda não sejam passíveis de exercício são automaticamente extintas, sem qualquer direito a indenização ou 
compensação, e as opções já passíveis de exercício poderão ser exercidas em um determinado prazo, conforme disposto 
em cada contrato individual. Na hipótese que o contrato de trabalho do beneficiário seja rescindido por justa causa, todas as 
opções que possam ser exercidas, mais aquelas que não possam ainda ser exercidas são automaticamente extintas de pleno 
direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. As 8.413.753 opções em aberto representam uma diluição de até 
3,34% sobre um total de 243.614.411 ações da Austral Participações.  O efeito do incentivo com base em opções para compra 
de ações referente aos colaboradores registrados na Companhia, que fizeram jus às opções da Austral Participações, está 
registrado no patrimônio líquido da Companhia como reserva de capital no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 no 
montante de R$2.020 (R$2.020 em 2018).  21. Transações com partes relacionadas: A Companhia efetua operações com 
empresas relacionadas ao Grupo Vinci Partners Ltda. e ao International Finance Corporation - IFC. As principais operações 
com essas empresas compreendem a gestão da carteira de investimentos, cujos valores são registrados como despesas 
financeiras, e a emissão de apólices de seguros e contratos de resseguros, cujos valores são registrados como prêmios 
emitidos, provisões técnicas, sinistros ocorridos e resultado com resseguro. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
a Companhia possuía passivo de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte, a pagar aos acionistas 
de R$7.918 (R$7.820 em 2018), que será pago no primeiro semestre de 2020. Os principais saldos, receitas e despesas 
resultantes de transações com partes relacionadas estão demonstradas abaixo: 

Ativo Passivo Receitas/(Despesas)
Partes relacionadas 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Inbrands S.A. [a] 45 32 - - 17 32
BK Brasil Operação e Assessoria Restaurante S.A. [a] 15 18 212 - (39) 147
Unidas S.A. [a] - 2 - - - 17
Unidas Locadora de Veículos Ltda.[a] 10 2 284 284 15 9
Lojas Le Biscuit 12 - - 15 -
CHL CVI Incorporações Ltda. [a] - 1.500 239 238 (1) (238)
GDP 1 Incorporações Ltda. [a] - - 194 - - -
Gold Los Angeles Emp. Imobiliários SPE Ltda. [a] - 43 - 194 - (21)
Braquiara Empreendimentos Ltda. [b] - - 40 40 (436) (459)
Vinci Gestora de Recursos Ltda. [c] - - 38 251 (958) (694)
Austral Participações S.A. [d] - - 7.918 7.820 (9.315) (9.200)
Austral Resseguradora S.A.[e] 37.216 91.010 70.119 28.746 24.978 57.787
Administradores [f] - - - - (2.876) (2.107)
Total 37.298 92.607 79.044 37.573 11.400 45.273
A natureza das principais transações com partes relacionadas é descrita a seguir:

Continua
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

[a] São operações que envolvem a emissão de apólices de seguros;
[b] São operações que envolvem pagamento de aluguel de imóvel;
[c] São operações que envolvem pagamento de taxa de administração de carteira de investimento;
[d] São operações que envolvem pagamento de juros sobre capital próprio;
[e] São operações que envolvem contratos de resseguro;
[f] São operações que envolvem remuneração dos diretores estatutários. 
22. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, calculados com base nas alíquotas 
oficiais vigentes, em 31/12/2019 e 2018, estão reconciliados, como se segue:

31/12/2019 31/12/2018
Imposto
de renda

Contribuição
social

Imposto
de renda

Contribuição
social

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 66.451 66.451 39.292 39.292
Participações estatutárias no lucro (6.639) (6.639) (5.950) (5.950)
Juros sobre o capital próprio (9.315) (9.315) (9.200) (9.200)
Base de cálculo 50.497 50.497 24.142 24.142
Encargo total do IRPJ e da CSLL às alíquotas vigentes (12.624) (7.575) (6.036) (4.828)
(Adições) / exclusões permanentes no cálculo da tributação (882) (76) (65) (71)
Variação cambial (15) (9) (741) (593)
Ajuste a valor de mercado 2.312 1.387 209 167
Outras provisões (602) (574) (1.470) (1.176)
(Adições) / exclusões temporárias no cálculo da tributação 1.695 804 (2.002) (1.602)
Deduções fiscais 446 - 323 -
Despesa de imposto de renda e contribuição social (11.365) (6.847) (7.780) (6.501)
(Despesa) / receita de tributos diferidos (1.628) (906) 1.730 1.483
Total de despesa (12.993) (7.753) (6.050) (5.018)
Alíquota efetiva 25,73% 15,35% 25,06% 20,78%
Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota da contribuição social sobre o 
lucro líquido dos setores financeiro e segurador de 15% para 20% do lucro tributável, a partir de setembro de 2015. Em 7 
de outubro de 2015, foi publicada a Lei 13.169, que reduz a alíquota de 20% para 15%, a partir de 01 de janeiro de 2019.
23.Ramos de atuação: Os ramos em que a Companhia opera e seus indicadores de desempenho em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 são:

Prêmios
ganhos

Índice de
sinistralidade % (a)

Índice de
comercialização % (b)

Ramos de atuação 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Garantia 149.473  136.837 82,17 48,71 17,20 16,72
R.C. administradores e diretores 1.174 - 13,05 - 0,41 -
R.C. riscos ambientais 1 - 462,49 - 10,71 -
Responsabilidade civil profissional 1 - - - - -
Fiança locatícia 478 636 (5,54) 4,10 21,54 22,03
Riscos de engenharia 9.615 10.095 54,26 22,99 5,40 15,31
Riscos de petróleo 297.082 154.702 (15,80) 44,02 0,73 0,77
Marítimos - casco 31.949 18.124 12,98 75,89 8,41 10,04
Riscos diversos - 1 - (2.017,27) 0,00 35,01
Responsabilidade civil geral 184 489 (20,57) 29,33 12,43 21,28
Riscos nomeados e operacionais 1.939 5.568 (439,83) 2.734,72 12,23 11,99
Compreensivo empresarial 928 21 6,09 10,89 17,66 15,24
Lucros cessantes 9.398 5.634 120,08 47,81 6,79 7,26
DPVAT 10.074 21.971 76,36 81,26 0,02 1,20
Total de prêmios ganhos 512.296 354.078 18,71 91,45 6,30 8,20
(a) Índice de sinistralidade = {indenizações avisadas + despesas com sinistros + salvados e ressarcimentos + variação da 
provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR)} / prêmio ganho. (b) Índice de comercialização = custo de aquisição/
prêmio ganho.
A composição dos prêmios emitidos diretos antes e depois da cessão de resseguros está demonstrada abaixo para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

Prêmio direto 
líquido de  
cosseguro

cedido
Prêmio cedido 

resseguro

Seguro
(-) resseguro

= prêmio retido
Percentual de 

retenção
Percentual

ressegurado
Ramos 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Garantia 164.578 150.819 (101.297) (87.529) 63.281 63.290 38,45 41,96 61,55 58,04
Fiança locatícia 757 425 (408) (239) 349 186 46,10 43.76 53,90 56,24
Responsabilidade 
civil geral 19 55 (10) (34) 9 21 47,37 38,18 52,63 61,82
R.C. 
administradores
diretores 196 - (480) - (284) (144,90) - 244,90 -
R.C. risco 
ambientais 8 - (4) 4 50 - 50 -
Riscos de 
engenharia 505 1.030 (578) (683) (73) 347 (14,46) 33,69 114,46 66,31
Riscos de petróleo 341.176 228.312 (326.999) (222.475) 14.177 5.837 4,16 2,56 95,84 97,44
Lucros cessantes 9.546 8.663 (8.495) (7.458) 1.051 1.205 11,01 13,91 88,99 86,09
Riscos nomeados 
operacionais 152 734 (683) (579) (531) 155 (349,34) 21,12 449,34 78,88
Compreensivo 
empresarial 1.223 30 (861) (17) 362 13 29,60 43,33 70,40 56,67
Riscos marítimos - 
casco 33.105 22.962 (27.171) (19.111) 5.934 3.851 17,92 16,77 82,08 83,23
DPVAT 10.646 22.036 - - 10.646 22.036 100,00 100,00 - -
Total 561.911 435.066 (466.986) (338.125) 94.925 96.941 16,89 22,28 83,11 77,72

Prêmio emiti-
do cosseguro 

aceito
Prêmio  cedido 

resseguro

Cosseguro (-) 
resseguro

= prêmio retido
Percentual  de 

retenção
Percentual

ressegurado
Ramos 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Garantia 20.991 25.338 (10.001) (12.430) 10.990 12.908 52,36 50,94 47,64 49,06
Responsabilidade 
civil geral - 155 - (115) - 40 - 25,81 - 74,19
Riscos de 
engenharia 8.478 160 (8.049) (110) 429 50 5,06 31,25 94,94 68,75
Riscos de petróleo 1.009 289 (860) (142) 149 147 14,77 50,87 85,23 49,13
Lucros cessantes 59 198 (48) (166) 11 32 18,64 16,16 81,36 83,84
Riscos nomeados 
operacionais 1.120 4.366 (904) (3.424) 216 942 19,29 21,58 80,71 78,42
Compreensivo 
empresarial 37 (20) - 17 - 45,95 - 54,05 -
Riscos marítimos - 
casco 1.738 454 (1.276) (325) 462 129 26,58 28,41 73,42 71,59
Total 33.432 30.960 (21.158) (16.712) 12.274 14.248 36,71 46,02 63,29 53,98

Prêmio risco 
vigente

não emitido - 
RVNE

Prêmio cedido
 resseguro - RVNE

Cosseguro (-) 
resseguro

= prêmio retido
Percentual
de retenção 

Percentual
ressegurado

Ramos 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Garantia 2.115 (1.710) (33) 555 2.082 (1.155) 98,44 67,54 1,56 32,46
Fiança locatícia 5 (7) (1) 2 4 (5) 80,00 71,43 20,00 28,57
Responsabilidade 
civil geral (17) (22) 12 16 (5) (6) 29,41 27,27 70,59 72,73
R.C. 
administradores
diretores 5.874 - (3.398) - 2.476 - 42,15 - 57,85 -
R.C. Profissional 34 - (17) - 17 - 50,00 - 50,00 -
Riscos de 
engenharia (599) (664) 466 509 (133) (155) 22,20 23,34 77,80 76,66
Riscos de petróleo 52.310 (19.263) (50.036) 19.160 2.274 (103) 4,35 0,53 95,65 99,47
Lucros cessantes (44) (20) 41 15 (3) (5) 6,82 25.00 93,18 75.00
Riscos nomeados 
operacionais (1.114) 1.124  868  (876) (246) 248 22,08 22,06 77,92 77,94
Compreensivo 
empresarial 16 - (14) - 2 - 12,50 -  87,50 -
Riscos marítimos - 
casco  414  (1.175) (348) 1.015 66 (160) 15,94 13,62 84,06 86,38
Total 58.994 (21.737) (52.460) 20.396 6.534 (1.341) 11,08 6,17 88,92 93,83
Total geral 654.337 444.289 (540.604) (334.441) 113.733 109.848 17,38 24,72 82,62 75,28
Prêmio de resseguro por classe de resseguradoras:

31/12/2019 31/12/2018
Resseguradora local (429.772) (256.754)
Resseguradora admitida (99.602) (71.103)
Resseguradora eventual (11.230) (6.584)
Total (540.604) (334.441)
24. Detalhamento de contas de resultado:

31/12/2019 31/12/2018
a) Prêmios
Prêmios emitidos direto 561.874 437.848
Prêmios cosseguro aceito a congêneres 33.432 30.960
Prêmio cosseguro cedido a congêneres (10.608) (24.818)
Prêmio emitido DPVAT 10.646 22.036
Prêmio riscos vigentes não emitidos 58.993 (21.737)
Variação das provisões técnicas (142.041) (90.211)
Prêmios ganhos 512.296 354.078
b) Sinistros ocorridos
Indenizações diretas (115.517) (297.227)
Indenizações DPVAT (15.087) (12.996)
Despesas diretas (20.002) (8.822)
Despesas DPVAT (5.034) (5.496)
Recuperação de sinistro (434) 1.268
Salvados e ressarcimentos 27.418 1.500
Sinistros ocorridos, mas não avisados direto 20.381 (2.588)
Sinistros ocorridos, mas não avisados DPVAT 12.429 555
Total (95.846) (323.806)
c) Custo de aquisição
Comissões sobre prêmios emitidos (45.001) (43.481)
Recuperação de comissão de cosseguro 1.784 4.571
Variação despesa de comercialização diferida 10.967 9.882
Total (32.250) (29.028)
d) Resultado com resseguro
Recuperação de indenização 114.527 285.776
Recuperação de despesas com indenização 19.292 7.684
Recuperação sinistros ocorridos, mas não avisados (20.143) 3.407
Receitas com participação no lucro 6.826 802
Prêmio cedido em resseguro (540.605) (334.441)
Repasse de salvados e ressarcimento (27.780) (1.500)
Provisão de prêmio não ganho 119.840 86.480
Total (328.043) 48.208
e) Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas
Recuperação receitas resseguro 42 806
Recuperação custo bilhete DPVAT 84 626
Outras despesas
Tarifa bancária (51) (103)
Tarifa bancária DPVAT (1.840) (2.647)
Inspeção de risco (57) (99)
Provisão recebimento de prêmios duvidosos (594) (169)
Despesas com emissão de apólice (89) (85)
Outras despesas DPVAT (242) (440)
Outras - (837)
Total (2.747) (2.948)
f) Despesas administrativas
Despesas com pessoal próprio e encargos sociais (11.394) (10.051)
Despesas com localização e funcionamento (3.428) (3.361)
Despesas com serviços de terceiro (1.935) (1.721)
Despesas com depreciação e amortização (1.626) (1.460)
Despesa administrativa DPVAT (3.057) (3.167)
Outras (957) (927)
Total (22.397) (20.687)
g) Despesa com tributos
Despesas com COFINS (6.749) (5.664)
Despesas com PIS (1.181) (941)
Taxa de fiscalização (399) (510)
Outras (495) (415)
Total (8.824) (7.530)
h) Resultado financeiro
Receitas
Títulos para negociaçãoDPVAT 5.806 5.350
Títulos para negociação 33.520 13.407
Títulos disponíveis para venda 16.368 9.690
Com operações de seguros 17.783 98.092
Valorização cambial do disponível 3.516 9.936
Outras receitas 248 263
Despesas
Títulos para negociação (2.367) (3.294)
Títulos disponíveis para venda (6.314) (3.354)
Com operações de seguros (12.564) (101.964)
Encargos com obrigações (27) (66)
Desvalorização cambial do disponível (8.535) (4.225)
Despesas financeiras seguros DPVAT (5.806) (5.350)
Outras despesas (232) (28)
Total 41.396 18.457

Aos Administradores e Acionistas da Austral Seguradora S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião:Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Austral Seguradora S.A. (“Austral”), 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 exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Austral seguradora S.A. em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 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 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Austral, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos 
– Valores: Os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações 
financeiras relativas às demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação foram 
auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 27 de fevereiro de 2019, sem modificação. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A Administração da 
Austral 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 este 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 supervisio-
nadas pela Superintendência de Seguros Privados - 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 
da Austral continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 

Austral ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Austral são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores 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. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Austral. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de 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 Austral. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Austral a não mais se manter em continuidade 
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações 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, 20 de fevereiro de 2020
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ-086312/O-6

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
Aos Srs. Membros dos Conselhos de Administração da Austral Participações S.A. e da Austral Seguradora S.A.. Rio de
Janeiro - RJ. O Comitê de Auditoria (“Comitê”) da Austral Participações S.A., instituído nos termos da regulamentação
aplicável, ecujaatuaçãoabrangeaAustralSeguradoraS.A. (Companhia), funcionaemconformidadecomoseuestatuto
social e com o regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração. Compete ao Comitê assessorar o Conselho
de Administração em suas funções de auditoria e fiscalização e manifestar-se sobre (i) a qualidade, adequabilidade e
fidedignidadedasdemonstrações financeirasdaCompanhia, (ii) aeficáciadosistemadecontroles internosdaCompanhia; 
e (iii) a efetividade das auditorias interna e independente da Companhia, inclusive quanto à verificação do cumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e políticas internas. No decorrer do
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Comitê desenvolveu suas atividades com base em um plano de trabalho
elaborado nos termos do seu regimento interno, que incluiu: (i) reuniões com a Alta Administração e com os gestores; (ii) 
acompanhamentoemonitoramentodos trabalhosdasáreas responsáveispelaelaboraçãodasdemonstrações financei-
ras, pelo sistema de controles internos, pelas atividades de gestão de riscos e pela função de compliance; (iii) avaliação
do planejamento, do escopo e da efetividade dos trabalhos executados pela auditoria interna; (iv) avaliação do escopo,
desempenho, efetividade e independência dos auditores independentes; e (v) avaliação da estrutura, funcionamento
e efetividade dos sistemas de controles internos e compliance e de gerenciamento de riscos, bem como da qualidade
e integridade das demonstrações financeiras. A responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, é da Administração da Companhia. Também é de sua responsabilidade o estabelecimento

deprocedimentosqueasseguremaqualidadedas informaçõeseprocessosutilizadosnapreparaçãodasdemonstrações
financeiras, o gerenciamento dos riscos das operações e a implementação e supervisão das atividades de controle inter-
no e compliance. A auditoria independente é responsável por examinar as demonstrações financeiras e emitir relatório
sobre sua adequação em conformidade com as normas brasileiras de auditoria estabelecidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC). A auditoria interna tem a responsabilidade pela avaliação da eficácia dos controles internos
e do gerenciamento de riscos e dos processos que asseguram a aderência às normas e procedimentos estabelecidos
pela Administração e às normas legais e regulamentares aplicáveis às atividades da Companhia. O Comitê atua por
meio de reuniões, nas quais conduz análises a partir de documentos e informações que lhe são submetidos, além de
outros procedimentos que entenda necessários. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da
Administração, dos auditores independentes, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de
controles internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação direta. O Comitê mantém com os auditores
independentes canais regulares de comunicação. O Comitê avaliou o plano de trabalho de auditoria das demonstrações
financeirasdoexercício findoem31dedezembrode2019e recomendousuaaprovaçãopeloConselhodeAdministração. 
O Comitê acompanhou os trabalhos realizados e seus resultados e tomou conhecimento do Relatório dos Auditores
Independentes emitido nesta data. O Comitê também avalia, rotineiramente, a aderência dos auditores independentes
às políticas e normas que tratam da manutenção e do monitoramento da objetividade e independência com que essas
atividades são exercidas. O Comitê avaliou os processos de elaboração das demonstrações financeiras e debateu
com a Administração e com os auditores independentes as práticas contábeis relevantes utilizadas e as informações
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PARECER  DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas da Austral Seguradora S.A.. Rio de Janeiro – RJ. Examinamos as provisões técnicas, 
exceto os valores relativos ao seguro DPVAT, e os ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos 
com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção da 
Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2019, descritos no anexo I deste relatório, elaborados sob a 
responsabilidade de sua Administração, 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. Responsabilidade da Administração: A Administração é responsável pelas provisões técnicas, pelos ativos de 
resseguro registrados nas demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com 
sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção 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 e os ativos de resseguro 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da 
análise de solvência e dos limites de retenção 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 ativos de resseguro 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros, 
da análise de solvência e dos limites de retenção 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 no que se refere 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 e dos 
ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas 
com sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção. 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 
e dos ativos de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores 
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros 
e despesas com sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção 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 Austral Seguradora S.A. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos 
de resseguro registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com 
sinistros, da análise de solvência e dos limites de retenção acima referidos da Austral Seguradora 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 audi-
toria atuarial, em base de 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, em base de 
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 quadros 
estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em 
seus aspectos mais relevantes.
1. Provisões técnicas, ativos de resseguro e créditos com resseguradores 31/12/2019
Total de provisões técnicas 909.269
Total de provisões técnicas auditadas (*) 820.589
Total de ativos de resseguro 621.450
Total de créditos com resseguradores relacionados a sinistros e despesas com sinistros 2.277
2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas 
auditadas (*)
Provisões técnicas auditadas (a) 820.589
Valores redutores auditados (b) 707.904
Total a ser coberto (a-b) 112.685
(*) de acordo com a resolução CNSP nº 321/2015 a auditoria atuarial do DPVAT é responsabilidade 
da seguradora administradora dos consórcios
3. Demonstrativo do capital mínimo
Capital base (a) 15.000
Capital de risco (CR) (b) 38.913
Exigência de capital (CMR) (máximo de a e b) 38.913
4. Demonstrativo da solvência
Patrimônio líquido ajustado - PLA (a) 182.888
Exigência de capital (CMR) (b) 38.913
Suficiência / (insuficiência) do PLA (c = a -b) 143.975
Ativos garantidores (d) 147.411
Total a ser coberto (e) 112.685
Suficiência/ (Insuficiência) dos ativos garantidores (f = d – e) 34.726
Ativos líquidos (g) 34.726
Capital de risco (CR) (h) 38.913
Índice de liquidez em relação ao CR % (*) (g / h) 89,2%
(*) O índice de liquidez em relação ao capital de risco requerido pela resolução CNSP nº 321/2015 e 
modificações é de, no mínimo, 20%.
5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos - SUSEP)
0118, 0141, 0167, 0171, 0196, 0234, 0310, 0313, 0351, 0378, 0739, 0740, 0745, 0746, 0747, 0750, 
0775, 0776, 1433, 1734 8.355

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.
Joel Garcia - Atuário MIBA 1131

divulgadas. O Comitê manteve reuniões regulares com o Conselho de Administração, com o Diretor-Presidente e com
outros Diretores da Companhia e, nessas reuniões, teve a oportunidade de apresentar sugestões e recomendações à
Administração sobre assuntos relacionados às áreas que estão no âmbito de sua atuação. O Comitê não tomou ciência
da ocorrência de evento, denúncia, descumprimento de normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da
Administração ou evidência de fraude que, por sua relevância, colocassem em risco a continuidade da Companhia ou a
fidedignidade de suas demonstrações financeiras. Cumpridas as suas atribuições, na forma acima descrita, o Comitê é

de opinião que as demonstrações financeiras da Companhia., correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, devidamente auditadas pela KPMG Auditores Independentes, estão em condições de serem aprovadas pelo
Conselho de Administração.   Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.

Paulo Pereira Ferreira - Presidente
Leonardo de Assis Portugal - Membro

Paulo Roberto Batista Machado - Membro

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (Continuação)

Carrefour registra aumento de 11,4% das 
vendas brutas no 4T19: R$ 17,6 bilhões

No quarto trimestre de 
2019, o Grupo Carrefour 
Brasil registrou vendas bru-
tas totalizando R$ 17,6 bi-
lhões. No período, as vendas 
tiveram avanço de 11,4% 
(ex-gasolina). Em 2019, as 
vendas brutas atingiram R$ 
62,2 bilhões. O lucro líquido 
ajustado teve alta de 6,3%, 
alcançando R$ 695 milhões, 
pré-IFRS 16 no 4T. No con-
solidado do ano, o cresci-
mento foi 5,1%, contabili-
zando R$ 1,98 bilhão.

As vendas em mesmas 
lojas (LfL) registraram alta 
de 7,6%, no trimestre. Esse 
aumento foi motivado em 
grande parte pelo sólido 
crescimento de 12,7% na di-
visão de varejo, o maior au-
mento trimestral dos últimos 
cinco anos. No Atacadão, as 
vendas brutas cresceram de 
10,8% e o crescimento em 
mesmas lojas (LfL) atingiu 
5,5%, refletindo a força do 
modelo de negócios, que se 
beneficia de uma tendência 
de inflação volátil em várias 
categorias, garantindo o me-
lhor preço para os consumi-
dores. A Black Friday impul-
sionou os bons resultados do 
período.

O Ebitda ajustado cresce 
11%, atingindo R$ 1,4 bi-
lhão, pré-IFRS 16 no 4T, e 
uma margem de 8,7%, pra-
ticamente estável em relação 
ao ano anterior, que demons-
tra a força do nosso modelo 
de negócios.

Segundo Noël Prioux, 
CEO do Grupo Carrefour 
Brasil, “com um crescimen-
to de dois dígitos nas vendas 
e um robusto Ebitda Ajusta-
do, o Grupo Carrefour Brasil 
novamente registrou outro 
ano de crescimento rentável 
em 2019, em particular no 
quarto trimestre, estimula-
do pelo sucesso da Black 
Friday, de nossas iniciati-
vas comerciais e ganhos de 
eficiência. Todos os nossos 
formatos contribuíram para 
esse sólido desempenho: O 
Atacadão voltou a registrar 
um crescimento de dois dígi-
tos no 4T e atingiu sua meta 
de abertura de 20 novas lojas 
no ano. O Carrefour Varejo 
registrou seu maior aumen-
to trimestral em cinco anos 
no quarto trimestre, com 
um crescimento de dois dí-
gitos nas vendas, ganhos 
de participação de mercado 
nos hipermercados e uma 
crescente contribuição do 

e-commerce. O faturamen-
to do Banco Carrefour vem 
mantendo o seu sólido cres-
cimento. A recém anuncia-
da aquisição de 30 lojas do 
Makro fortalece ainda mais 
o ecossistema do Grupo Car-
refour Brasil e nos posiciona 
para consolidar nossa posi-
ção de liderança no mercado 
de varejo brasileiro.”

Atacadão

De outubro a dezembro 
de 2019, o Atacadão regis-
trou um crescimento total 
de 10,8%, totalizando uma 
receita bruta de R$ 11,9 bi-
lhões. O desempenho reflete 
a estratégia de expansão da 
rede, que atingiu sua meta de 
abrir 20 lojas em 2019, com 
oito aberturas realizadas no 
4T. Com isso, o Atacadão 
encerrou 2019 com 186 lo-
jas no Brasil. O sucesso das 
vendas da Black Friday, que 
aumentaram 63,4% em rela-
ção ao ano anterior, também 
contribui para o resultado.

As vendas (LfL) do Ata-
cadão tiveram um cresci-
mento de 5,5% no 4T e 5,4% 
em 2019, em relação a igual 
período de 2018. Já a expan-
são da rede contribuiu com 
um crescimento adicional de 
6% das vendas totais no tri-
mestre.

No 4T19, o lucro bruto 
avançou 10% pré-IFRS 16, 
alcançando R$ 1,7 bilhão, 
e uma margem bruta de 
15,5%, praticamente estável 
em relação ao ano anterior. 
No mesmo período, o Ebtida 
ajustado aumentou 12,6%, 
um dos maiores crescimen-
tos trimestrais desse ano, 
atingindo R$ 825 milhões e 
a margem cresceu 0,12p.p., 
alcançando 7,6%, o que de-
monstra que as estratégias 
comerciais foram efetivas 
e conseguimos crescer com 
rentabilidade. No consolida-
do do ano, o Ebtida ajustado 
cresceu 5,3%, atingindo R$ 
2,7 bilhões e com uma mar-
gem de 7,2%.

As vendas (LfL) da opera-
ção de varejo do Grupo Car-
refour Brasil aumentaram 
12,7% (ex-gasolina), ante 
3,5% no mesmo período do 
ano anterior. Já as vendas to-
tais cresceram 7,5%, atingin-
do R$ 20,2 bilhões, incluin-
do gasolina. O desempenho 
acima da média do segmento 
é reflexo das iniciativas ado-
tadas em 2018, com foco em 

preço e sortimento, associa-
das com ações comerciais e 
voltadas a venda de produtos 
saudáveis. A estratégia resul-
tou em uma melhor experi-
ência do cliente, com o NPS 
atingindo uma alta histórica, 
e uma diminuição dos níveis 
de ruptura dos estoques.

O multiformato registrou 
o melhor nível de vendas 
(LfL) desde 2014 no período 
de outubro a dezembro, re-
presentando um crescimento 
de 9,6% com os volumes au-
mentando 5,4% e os tickets, 
6,8%, alcançando transações 
adicionais superiores a 3 mi-
lhões. Na categoria não-ali-
mentar, houve acréscimo de 
16,4% (conferir esse nume-
ro) nas lojas físicas, assim 
como o melhor desempenho 
da categoria alimentar dos 
últimos cinco anos (aumen-
to de 6,1% nas vendas e 4% 
nos volumes). Os formatos 
de conveniência, especial-
mente a bandeira Express, 
registraram 24,2% de incre-
mento de vendas (LfL).

No período, os ganhos de 
participação de mercado dos 
hipermercados (+2,2 p.p de 
acordo com a Nielsen) e do 
varejo multiformato foram 
sustentados por: melhor exe-
cução logística; fortes ven-
das durante a Black Friday 
- com um crescimento anual 
de 40% das vendas e de 26% 
do faturamento do cartão 
Carrefour; e pela campanha 
Act for Food, com foco em 
alimentos saudáveis e fres-
cos a preços justos.

E-commerce

A rede já realizou a imple-
mentação de corredores de 
saudáveis e orgânicos em 82 
hipermercados, com mais de 
3.100 SKUs (+22% na com-
paração anual), e mais de 
2.600 SKUs itens de marca 
própria. Os produtos Carre-
four registraram crescimen-
to de 30%, no segmento de 
grande consumo e represen-
taram 13% das vendas líqui-
das totais de alimentos no 
4T, um aumento de 2,4 p.p. 
na comparação com o ano 
anterior.

Esse expressivo cresci-
mento propiciou diluição de 
despesas fixas e aumento de 
17% no ebitda do multivare-
jo, viabilizando importante 
investimentos no e-commer-
ce alimentar

O e-commerce manteve 

crescimento, com o GMV 
total avançando 40,1%, 
representando 16,1% das 
vendas totais do varejo 
(ex-gasolina). O market-
place representou cerca de 
19% do GMV total, com 
3.756 sellers e 4 milhões de 
SKUs.

Na divisão de e-com-
merce alimentar, a empresa 
continua ganhando parti-
cipação de mercado, com 
aumento de 405% no GMV. 
No 4T, as soluções de entre-
ga Drive e Clique & Retire, 
presentes em 54 pontos de 
vendas, representaram 39% 
da entrega de alimentos. 
Além disso, fechamos 2019 
com 12 side stores, que ab-
sorveram 25% das vendas 
totais no período, melho-
rando o tempo de entrega e 
atingindo um nível de 97% 
de pontualidade nas entre-
gas.

No e-commerce não-
alimentar, as vendas ultra-
passaram R$ 700 milhões 
no 4T e R$ 2 bilhões em 
2019. Esse resultado signi-
ficativo já representa 34% 
das vendas totais do vare-
jo não-alimentar e apenas 
três anos depois do seu lan-
çamento para o mercado. 
Para atender esta operação, 
a empresa já conta com 110 
pontos de Clique & Retire.

No 4T, o Banco Carrefour 
manteve seu ritmo de de-
sempenho, com crescimento 
de 28,9% no 4T19, em rela-
ção a 2018, atingindo um fa-
turamento de R$ 9,7 bilhões. 
O Ebitda ajustado somou R$ 
336 milhões, um aumento de 
22,8% em relação ao 4T18 
e o lucro líquido aumentou 
74,1%, somando R$ 223 
milhões no 4T e 55,5% em 
2019, atingindo R$ 643 mi-
lhões.

O faturamento dos car-
tões de crédito apresentou 
um forte crescimento. O 
cartão Carrefour registrou 
aumento de 21,8%, atingin-
do R$ 6,9 bilhões (15,9% 
em comparação com o 3T). 
Já o cartão Atacadão teve 
um aumento de 51,2%, 
somando R$ 2,7 bilhões, 
e 15,9% na comparação 
trimestral. O faturamento 
bruto de Black Friday, den-
tro e fora de nossas lojas, 
somou R$ 380 milhões em 
um único dia, com aumento 
de 20% no número de tran-
sações e de 25% no ticket 
médio, em relação a 2018.

Multiplan investe  
R$ 243 milhões em 
aquisições em Brasília
Sete aumentos 
de participação 
nos últimos  
12 meses

A Multiplan comuni-
cou ao mercado nesta 
quinta-feira a conclusão 
da aquisição de 12% 
de participação no Pa-
rkShopping, em Brasí-
lia, por R$ 225 milhões. 
A companhia tinha di-
reito de preferência so-
bre parte desta oferta, o 
que correspondia a 7,5% 
de participação no shop-
ping, e agora confirma 
a aquisição da parcela 
remanescente. A Multi-
plan também anunciou, 
pelo valor de R$ 18 mi-
lhões, a aquisição de 
20% de participação no 
ParkShopping Corpo-
rate, empreendimento 
imobiliário conectado ao 
ParkShopping.

Com investimento to-
tal de R$ 243 milhões, as 
novas aquisições levam 
a Companhia a deter 
73,4% do ParkShopping 
e 70% do ParkShopping 
Corporate. Os dois ati-
vos formam um comple-
xo multiúso, reunindo 
na mesma área soluções 
completas de compras, 
lazer, entretenimento e 
trabalho.

Nos últimos 12 meses, 
a Multiplan acelerou 
suas aquisições, anun-
ciando R$ 969 milhões 
em investimentos na 
ampliação de partici-
pação em sete proprie-
dades. Desde 2016, a 
Companhia investiu ao 
todo R$ 1,7 bilhão em 
aquisições de participa-
ção minoritária em 10 
empreendimentos, re-
forçando sua estratégia 
de alocação de capital 
em ativos com potencial 
de crescimento.

“Com essa série de 
aquisições recentes, em 
pouco menos de um ano 
a Multiplan ampliou 

sua Área Bruta Locável 
(ABL) em 40 mil metros 
quadrados, o equivalente 
a um novo shopping cen-
ter. Nesse movimento, 
a Companhia também 
passou a deter 100% do 
BH Shopping e do Sho-
ppingSantaÚrsula, o que 
nos confere maior agili-
dade na gestão”, afirma 
Armando d’Almeida, 
Diretor Vice-Presidente 
Financeiro e de Rela-
ções com Investidores da 
Multiplan.

Sobre a Multiplan

A Multiplan possui 
atualmente 19 shop-
ping centers em opera-
ção e é uma das maio-
res empresas do setor 
no Brasil. A companhia 
também atua estrategi-
camente no desenvolvi-
mento de imóveis comer-
ciais e residenciais, com 
projetos multiúso que 
geram sinergias para 
as operações de shop-
ping centers, oferecem 
conveniência e comodi-
dade aos usuários, e ge-
ram valor a seus ativos. 
Fundada em 1974 como 
empresa full service, é 
responsável pelo pla-
nejamento, desenvolvi-
mento, propriedade e 
administração de um 
dos melhores portfólios 
de empreendimentos 
imobiliários do país. O 
ParkJacarepaguá, em 
construção no Rio de 
Janeiro, será o 20º sho-
pping da companhia.

Os shopping centers 
da Multiplan totalizam 
mais de 5.800 lojas, trá-
fego anual estimado 
em 190 milhões de visi-
tas e área bruta locável 
(ABL) de 834 mil me-
tros quadrados. A Mul-
tiplan também detém 
dois conjuntos de torres 
comerciais que somados 
aos shopping centers 
resultam em ABL total 
de cerca de 1 milhão de 
metros quadrados. Mais 
informações em www.
multiplan.com.br.




