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Queda brusca no preço do petróleo derrete as bolsas globais
Em um dia de pânico no merca-

do financeiro global, o dólar apro-
ximou-se de R$ 4,80, mesmo com 
o Banco Central (BC) vendendo 
a moeda das reservas internacio-
nais. A bolsa de valores brasileira, 
a B3, caiu 12%, chegando a ter os 
negócios interrompidos durante a 
manhã.

O índice Ibovespa fechou o dia 
com recuo de 12,17%, aos 86.067 
pontos, retornando aos níveis de 
dezembro de 2018. Essa foi a 
maior queda para um único dia 
desde setembro de 1998, quando a 
Rússia declarou moratória. O dólar 
comercial encerrou a segunda-feira 
vendido a R$ 4,726, com alta de 
1,97%, R$ 0,091, no maior valor 

nominal desde a criação do real.
Pela manhã, a B3 chegou a ter 

as negociações interrompidas por 
30 minutos porque o Ibovespa ti-
nha caído mais de 10%. Esse é o 
chamado circuit breaker, mecanis-
mo acionado quando o índice cai 
mais que determinado nível.

Os mercados de todo o planeta, 
que nas últimas semanas têm atra-
vessado momentos de instabilida-
de por causa dos receios de uma 
recessão global provocada pelo 
coronavírus, enfrentaram um dia 
de pânico com a disputa de preços 
entre Arábia Saudita e Rússia em 
torno do petróleo.

O aumento de produção num 
cenário de queda mundial de de-

manda por causa do coronavírus 
fez a cotação do barril de petróleo 
iniciar o dia com queda de mais de 
30%. Por volta das 18h, o barril 
do tipo Brent era vendido a US$ 
33,41, com queda de 26,2%. Essa 
foi a maior queda no preço interna-
cional para um dia desde a Guerra 
do Golfo, em janeiro de 1991.

As ações da Petrobras, maior 
empresa brasileira capitalizada na 
bolsa, desabaram. Os papéis ordi-
nários (com direito a voto em as-
sembleia de acionistas) da compa-
nhia fecharam o dia com queda de 
29,68%. Os papéis preferenciais 
(que dão preferência na distribui-
ção de dividendos) caíram 29,7%. 

Nas bolsas mundiais, o estrago 

também foi grande. O índice Dow 
Jones caiu mais de 8% em Nova 
York, fechando o pregão em baixa 
de 7,79%. A queda foi recorde, de 
mais de 2000 pontos. Ultrapassou 
o tombo da crise de 2008, quando 
chegou a 7,9%. 

As ações europeias termina-
ram em uma mínima de oito me-
ses nesta segunda-feira. O índice 
FTSEurofirst 300 caiu 7,59%, a 
1.324 pontos, enquanto o índice 
pan-europeu STOXX 600 per-
deu 7,44%, a 340 pontos, pior dia 
desde a crise financeira de 2008 e 
2009.

Em Londres, o índice Financial 
Times recuou 7,69%, a 5.965 pon-
tos. Em Frankfurt, o índice DAX 

caiu 7,94%, a 10.625 pontos. Em 
Paris, o índice CAC-40 perdeu 
8,39%, a 4.707 pontos. Em Milão, 
o índice Ftse/Mib teve desvalori-
zação de 1,17%, a 18.475 pontos. 
Em Madri, o índice Ibex-35 regis-
trou baixa de 7,96%, a 7.708 pon-
tos. Em Lisboa, o índice PSI20 
desvalorizou-se 8,66%, a 4.266 
pontos.

Em entrevista exclusiva ao 
MM, o professor de finanças Car-
los Heitor Campani, do Instituto 
Coppead de Administração da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) diz que a situação 
do Brasil foi agravada pela altís-
sima instabilidade com a questão 
política e econômica. Página 10

Venda da BR deixa 
Petrobras mais exposta

Medo da nova 
epidemia 
põe Itália de 
quarentena

O primeiro-ministro da Itália, 
Giuseppe Conte, decretou nesta 
segunda-feira bloqueio da Itália 
como medida para conter a propa-
gação do coronavírus (Covid-19), 
restringindo os deslocamentos no 
país. Conte disse a repórteres que as 
medidas adotadas em grande parte 
do norte não eram mais suficientes 
e que teriam que ser estendidas a 
todo o país a partir desta terça-feira.

De acordo com o decreto, as pes-
soas devem ficar em casa, a menos 
que tenham razões importantes re-
lacionadas ao trabalho, saúde ou 
outras necessidades especiais.

Além da proibição de entrada e 
saída, atividades em casas noturnas, 
museus, eventos culturais, funerais e 
casamentos estão suspensas, incluin-
do o campeonato italiano de futebol. 
O sistema de transporte público não 
foi afetado pelas medidas e conti-
nuará funcionando, com as pessoas 
podendo se deslocar ao trabalho. Lo-
jas e restaurantes, para continuarem 
abertos, terão que assegurar uma dis-
tância mínima de um metro entre as 
pessoas. As escolas e universidades 
permanecerão fechadas. 

Política de Guedes explica por 
que no Brasil a crise é maior

Coronavírus pode custar até 
US$ 2 trilhões ao mundo

Wikimedia Commons

Economistas da ONU alertaram 
nesta segunda-feira que o surto do 
coronavírus poderá custar à eco-
nomia global entre US$ 1 trilhão e 
US$ 2 trilhões este ano e exortou os 
governos a aumentar os gastos para 
mitigar seu impacto.

Um relatório da Conferência 
das Nações Unidas sobre Comér-
cio, Investimento e Desenvolvi-
mento (Unctad) concluiu que a 
epidemia Covid-19 levará alguns 
países à recessão e retardará sig-
nificativamente o crescimento 
da economia mundial como um 
todo.

De fato, o surto, que já infectou 
mais de 110.000 e matou mais de 
3.800 pessoas em todo o mundo, 
deve empurrar o crescimento eco-
nômico global para bem abaixo de 
2,5%, “muitas vezes considerado 
como o limiar da recessão para 

a economia mundial”, afirmou a 
Unctad.

“Prevemos uma desaceleração 
da economia global para menos de 
2% neste ano, e isso provavelmente 
custará US$ 1 trilhão em compara-
ção com a previsão de setembro”, 
alertou Richard Kozul-Wright, 
chefe da divisão de globalização e 
estratégias de desenvolvimento da 
Unctad.

“A verdadeira questão agora é se 
essa previsão será otimista”, disse 
ele a repórteres em Genebra, acres-
centando que, no pior cenário, até 
US$ 2 trilhões seriam perdidos.

Perda da confiança do consumi-
dor e do investidor, desaceleração 
da demanda global, aumento da 
dívida e ansiedade generalizada 
do mercado são apenas alguns dos 
problemas que embaçam o hori-
zonte econômico global.

Ações da estatal caem 
29,7%, maior queda 
entre as grandes 
petroleiras

A venda da distribuidora BR e a 
redução na área de refino tornam a 
Petrobras mais vulnerável à queda 
nos preços do petróleo, como mos-
trou a Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (Aepet). Segundo a 
entidade, “a empresa integrada de 
petróleo e energia representa mui-
to mais do que a garantia do supri-
mento nacional de combustíveis 
para o Brasil, o que já não é pou-
co na imensidão territorial do país, 
mas assegura a resiliência empre-
sarial necessária para esta indústria 
que é submetida à volatilidade do 
preço do petróleo”.

As ações da estatal fecharam 
esta segunda-feira com recuo de 
29,7%, o que representou uma 
perda de cerca de R$ 91 bilhões 
no valor de mercado. As petro-
leiras de todo o mundo foram 
afetadas pela decisão da Arábia 
Saudita de elevar a produção de 
petróleo, o que levou a uma que-
da de mais de 24% nos preços do 
produto nas bolsas dos EUA e do 
Reino Unido.

“Quanto menor o grau de inte-
gração, maior a exposição de uma 
petroleira a choques de oferta, que 
derrubam o preço, destruindo a lu-
cratividade da atividade de Explo-
ração e Produção (E&P), conforme 
observado nos anos de 2015, 2016 
e no primeiro semestre de 2017. 
Durantes esses 30 meses de preços 
moderados do petróleo, os balan-
ços trimestrais da indústria inter-
nacional apresentaram prejuízos 
bilionários do segmento de E&P, 
enquanto os lucros extraordinários 

do refino, transporte e comerciali-
zação garantiram a resiliência das 
petroleiras integradas”, destacou a 
Aepet.

Em 2016, a Shell compensou o 
prejuízo na exploração, devido aos 
baixos preços do barril de petróleo, 
com o lucro no refino. A companhia 
anglo-holandesa e a gigante norte-
americana ExxonMobil são con-
sideradas as mais expostas à crise 
do mercado, porque dependem de 
altos preços do petróleo para terem 
retorno.

A Exxon necessita de preços do 
petróleo de cerca de US$ 74 por 
barril para cobrir seus custos, en-
quanto a Shell precisa de US$ 65 
por barril, disseram analistas ouvi-
dos pelo jornal britânico The Guar-
dian. A BP é relativamente mais 
forte, com ponto de equilíbrio em 
US$ 53 o barril. As ações da BP 
despencaram 18,8%; as da Shell, 
14%; da Exxon, perto de 10%; e da 
Chevron, 13%.

A crise no mercado do petró-
leo e a epidemia do coronavírus 
não são motivos para justificar 
a falta de vigor da economia 
brasileira. Em 2008, o Brasil 
também enfrentou a mais brutal 
crise econômica desde 1929, su-
perando as dificuldades e man-
tendo o crescimento do país. 
Na época, o ex-presidente Lula 
apostou no mercado interno, na 
produção nacional e no poder de 
compra dos brasileiros, lembra 
reportagem publicada no site da 
CUT. O inverso do que ocorre 
hoje com as políticas de arrocho 
fiscal do Governo Bolsonaro.

Enquanto o mundo desabava 
nesta segunda-feira, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, se de-
clarou tranquilo e voltou a dizer 
que a melhor resposta para a crise 
é a continuidade da agenda de re-
formas.

Contudo, a política neoliberal de 
Guedes e sua equipe – com respaldo 
do presidente – levou o risco-país 
medido pelos contratos CDS (Cre-
dit Default Swap) a 34%, o maior 
percentual desde 2002. A última 
crise ocorreu em 2017, quando ba-
teu em 29% por conta do episódio 

envolvendo Joesley Batista. O CDS 
mede a percepção dos investidores 
sobre a capacidade de um país pa-
gar suas dívidas.

Outros indicadores também 
apontam para o fracasso da política 
econômica do governo. Em 2019, 
pela primeira vez, o Brasil sumiu 
do Índice Global de Confiança para 
Investimentos Estrangeiros, da 
consultoria americana Kearney, de-
pois de estar no Top 5 até 2014. Em 
46 dias, o Ibovespa perdeu todos os 
ganhos dos últimos 14 meses, se-
gundo Ney Hayashi, jornalista da 
Bloomberg.

As reformas previdenciária e tra-
balhista empobreceram ainda mais 
a população. As privatizações, por 
sua vez, em especial no setor pe-
trolífero, são apenas transferência 
de ativos para o setor privado sem 
resultar em investimentos na eco-
nomia.

Não à toa, o real é a moeda que 
mais desvalorizou no planeta, com 
queda acumulada de 15,47% do co-
meço do ano até a última sexta-fei-
ra. A bolsa brasileira, por sua vez, 
foi disparado a que mais recuou 
neste dia de pânico mundial, cain-
do 12,1%.

Kozul-Wright prevê desaceleração global para menos de 2% neste ano
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Coronavírus: o juízo final? O Carnaval carioca: um  
misto de turismo e política

O coronavírus no Planeta VICA

O ser humano, consciente 
de sua mortalidade, vive em 
constante medo que fica estig-
matizado em nossas mentes. 
Esse estresse permanente pode 
destruir o cotidiano da pessoa, 
seus relacionamentos e vida 
social. Sob o ponto de vista 
coletivo e religioso, criou-se o 
conceito de apocalipse, sinô-
nimo de ruína, aniquilamento, 
desgraça, fim dos tempos, fim 
do mundo. Em várias épocas 
foram marcadas datas para o 
apocalipse que não acontece-
ram.

Presenciamos atualmente 
uma epidemia, provocada pelo 
Covid-19, que provavelmente 
se transformará em uma pan-
demia – epidemia de origem 
infecciosa que sai do controle 
e afeta um grande número de 
pessoas em um continente ou 
no planeta.

Tivemos no passado grandes 
epidemias e endemias, como 
a Peste Negra, causada pela 
bactéria Yersinia pestis, que 
matou cerca de 50 milhões de 
pessoas no século XIV. Outras 
grandes pandemias levaram a 
óbito milhões de pessoas: có-
lera (1816), gripe russa (1889), 
gripe espanhola (1918), gripe 
asiática (1857), gripe de Hong 
Kong (1968), varíola (que 
no século XX causou a mor-
te de 300 milhões de pessoas) 
e, mais recentemente, ebola, 
H1N1, Sars e Mers (síndrome 

aguda respiratória grave).
No Brasil, várias doenças 

infecciosas causam grande 
preocupação na área de saúde 
pública, tais como a febre ama-
rela, sarampo, dengue, zika, 
chikungunya, hepatite A, Aids, 
malária, leishmaniose e doença 
de Chagas.

A progressão da doença res-
piratória provocada pela Co-
vid-19 está colocando o plane-
ta em pânico, trazendo à tona 
o conceito do juízo final, mu-
dando os hábitos das pessoas, 
e crises financeiras que podem 
abalar a economia planetária. 
A não ser que o Covid-19 se 
torne um assassino em massa, 
podemos prever que a histeria 
causará mais sofrimento do 
que o vírus em si. Provavel-
mente com as medidas acerta-
das na área de saúde pública e 
os avanços científicos, teremos 
o controle da doença e o desen-
volvimento de ferramentas de 
prevenção, sobretudo vacinas.

O Covid-19 na realidade não 
é o grande inimigo da humani-
dade. A maldade, o egoísmo, a 
sensação de poder e outras im-
perfeições humanas são muito 
mais perigosas. É pertinente 
lembrar o assassinato em mas-
sa de Hiroshima e Nagasaki. É 
também pertinente refletir so-
bres os dados de 2017 do Fun-
do das Nações Unidas (Unicef), 
que a cada 4 segundos uma pes-
soa morre de fome no planeta.

A devastação de nossas flo-
restas, o acumulo de resíduos, a 
utilização predatória de nossos 
recursos naturais, a destruição 
das culturas ancestrais como a 
cultura indígena, a vergonhosa 
desigualdade social, as defici-
ências educacionais, o desem-
prego e a falta de valores éti-
cos são armas que nos levarão 
próximos ao juízo final. Qual a 
vacina para esta grave doença 
dos seres humanos? A vacina é 
o mitzvát.

Mitzvot (plural de mitzvát) 
são os 613 mandamentos cita-
dos na Torá. O significado co-
mum de mitzvát expressa um 
ato de boa ação. Na tradição 
judaica, devemos fazer, pelo 
menos a cada dia, uma mitzvát, 
como, por exemplo, ajudar um 
idoso a atravessar a rua ou dar 
alimento a quem tem fome. É 
pertinente lembrar o pensa-
mento de Jean-Jacques Rous-
seau, “as boas ações elevam 
o espírito e predispõem-no a 
praticar outras”. Vamos utilizar 
valores como a justiça, amor, 
carinho e solidariedade como 
bússola de nossas atitudes. As-
sim estaremos protegendo a 
humanidade do juízo final.

q  Isaac Roitman
Professor Emérito da 

Universidade de Brasília, 
pesquisador emérito do CNPq e 
membro da Academia Brasileira 

de Ciências.

Bolsas despencando em todo 
o mundo, dólar subindo na re-
lação cambial de vários países, 
desabastecimento de peças, 
acessórios e componentes ele-
trônicos fabricados na China 
ameaçando linhas de montagem 
em várias nações e colocando 
em risco o emprego de milhares 
de trabalhadores... Tais efeitos 
colaterais do novo coronavírus 
na economia reacendem o con-
ceito de acrônimo difundido há 
30 anos para alertar sobre as 
incertezas e riscos do mundo 
pós-guerra fria: Planeta VICA, 
ou Volátil, Incerto, Complexo e 
Ambíguo, tema que abordei em 
recente artigo.

A verdade é que, em meio à 
prioritária estratégia de saúde 
pública internacional e no âm-
bito de cada nação para con-
ter uma potencial pandemia e 
surtos regionais, é necessário 
desenvolver “vacinas” contra 
a instabilidade provocada por 
situações como a presente pro-
liferação de uma doença conta-
giosa, que, felizmente, confor-
me se concluiu até o momento, 
apresenta baixo índice de leta-
lidade.

Fica muito claro que o orga-
nismo econômico global está 
imunodeprimido, pois apresenta 
sintomas de abatimento e debi-
lidade ante a sinalização de um 
risco como o do Covid-19, que 
sequer se concretizou – e espera-
mos que seja controlado e sana-
do sem provocar mais danos às 
pessoas e à saúde pública.

Focando as reflexões sobre 
essa questão na realidade nacio-
nal, é oportuno analisar, no con-
texto do temor global relativo à 

nova doença, a perda de compe-
titividade de nossa indústria nas 
últimas décadas, por conta dos 
altos impostos, insegurança ju-
rídica, infraestrutura deficiente, 
burocracia e tantos outros entra-
ves responsáveis pelo estratos-
férico “custo Brasil”, o qual foi 
calculado em um adicional de 
R$ 1,5 trilhão por ano, quando 
comparado com a média dos 36 
países da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico). É o que 
revelou estudo recente feito 
pelo Boston Consulting Grupo, 
em uma ação envolvendo a Se-
pec/ME, MBC e 12 associações 
de classe.

O problema, que se reflete, 
dentre outras consequências, 
na queda das exportações de 
bens com maior valor adicio-
nado, na perda de investimen-
tos, na redução da participação 
do setor no PIB e no aumento 
da importação de numerosos 
produtos manufaturados, pode 
agravar-se ante fatores como 
a ameaça de uma pandemia. 
Se países de alta renda e ele-
vada capacidade competitiva 
estão apreensivos, o que dizer 
daqueles que, como o nosso, 
ainda estão em busca do desen-
volvimento e vêm enfrentando 
crises e prolongada retração do 
nível de atividade?

Não está ao nosso alcance 
impedir o surgimento de novos 
vírus, evitar intempéries ou fa-
tos insólitos como um conflito 
bélico envolvendo outras na-
ções, fatores que, como se per-
cebe neste momento, acabam 
provocando desequilíbrios 
no comércio e nas cadeias in-

ternacionais de valor. Porém, 
podemos e devemos buscar 
soluções para “imunizar” ou, 
pelo menos, reduzir substan-
cialmente a suscetibilidade de 
nossa economia frente a ris-
cos circunstanciais do Planeta 
VICA. Daí a importância das 
reformas estruturais já reali-
zadas (trabalhista e previden-
ciária, por exemplo) e das que 
precisam efetivar-se, em espe-
cial a tributária.

Assim, é muito importante 
neste momento a sintonia en-
tre os Três Poderes, de modo 
que prevaleçam os interesses 
de toda a Nação. Afinal, é pre-
mente fortalecer a indústria e 
todos os setores de atividade, 
recuperando nossa capacidade 
de disputar mercados em todo 
o mundo, por meio do aumento 
de nossa produtividade e com-
petitividade sistêmica, retomar 
altos níveis de investimentos e 
criar empregos em larga escala, 
mantendo-nos fortes na bonan-
ça e nas tempestades.

Não construiremos uma na-
ção rica, mais justa e menos 
desigual se seguirmos com 
baixa competitividade e dema-
siadamente sensíveis a fatores 
inusitados ou extraordinários. 
Se vivemos no Planeta VICA, 
precisamos estar sempre pre-
parados para suas intermiten-
tes surpresas, tendo um projeto 
de nação bem fundamentado e 
executado com precisão.

q  Fernando Valente Pi-
mentel

Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

O Carnaval nos trouxe mais uma vez 
muita alegria e descontração para o Rio 
de Janeiro. Os quase 450 mil turistas es-
trangeiros que aqui chegaram voltam para 
casa felizes de terem presenciado tanta 
emoção nas ruas e no Sambódromo, fora 
os 600 mil brasileiros que prestigiaram a 
Cidade Maravilhosa. Foi, no entanto, um 
Carnaval que mostrou o descontentamen-
to dos foliões com as politicas públicas e 
a falta de respeito pela diversidade.

O grande ausente foi, mais uma vez, o 
Prefeito Crivella, que ainda não entendeu 
a importância do evento e do significado 
de sua presença . Ninguém precisa saber 
sambar para homenagear os sambistas. 
Basta acreditar no Rio de Janeiro e sobre-
tudo no turismo, o que não tem feito parte 
das diretrizes governamentais que coloca 
em prática.

A grande estrela do Carnaval foi o go-
vernador Witzel, que, se aproveitando da 
ausência de Crivella e da falta de recur-
sos, lançou campanha sobre a importân-
cia do Carnaval e esteve presente ao lado 
do paulista e grande marqueteiro, mas en-
tusiasta do turismo, o governador Doria.

É muito importante que os dois desti-
nos, complementares, possam se unir na 
promoção institucional. Pena que parte 
de tal estratégia tenha sido muito mais 
politica do que outra coisa. Seria muito 
bom para o turismo que deixasse algum 
rastro e permitisse ao estado desenvolver 
uma politica efetiva de desenvolvimento 
turístico, com ações planejadas e que se 
aproveitasse a boa vontade e conheci-
mento da área do secretário Otávio Leite 
para um boom do turismo estadual, com 
ênfase em seu maior produto, a cidade do 
Rio de Janeiro.

O esvaziamento de nosso aeroporto 
internacional é a cada dia uma nova bofe-
tada que recebemos, fazendo hoje de São 
Paulo o maior hub do país. No entanto, 
devemos agradecer a importante colabo-
ração da American Airlines, que comple-
ta 30 anos e fez uma grande promoção 
mais uma vez do Rio.

O Carnaval não é e nunca será apenas 
o Sambódromo. Faltou, no entanto, como 
sempre homenagear o engenheiro Leonel 
Brizola, que construiu o templo do samba 
carioca, num espaço pequeno de tempo e 
foi depois copiado em vários estados do 
país.

Cada vez mais as pessoas acham que o 
Carnaval é formado por camarotes, cada 
dia mais sofisticados e com convidados 
especiais e fotos em colunas sociais. Não 
temos mais grandes convidados interna-
cionais e poucos cônsules se interessam 
pela festividade.

Um dos raros exemplos foi o da Bélgi-
ca, Jean Paul Charlier, que indicou para 
Embaixador do Rio – e foi aprovado – 
Alain Taillard que há 20 anos vem ao Rio 
e faz exposições do Carnaval carioca na 
Bélgica e na Europa.

Devo confessar que a organização do 
evento, sob a administração da Liesa e da 
Riotur, vem evoluindo e foi de boa qua-
lidade. Sentimos apenas mais firmeza do 
Poder Publico apoiar as escolas, sobretu-
do do grupo de acesso, mas a criatividade 
não faltou, assim como a garra da comu-
nidade.

O Carnaval de rua vem crescendo. 
Não há nada melhor do que vestir uma 
fantasia e se jogar nos blocos cariocas. 
Eles têm, no entanto, crescido de forma 
desenfreada e atrapalhado a população 
que vive no entorno, em muitos casos se 
distanciado da realidade do evento. Al-
guns tocam discoteca com DJs ou servem 
simplesmente para ganhos astronômicos 
dos cantores que ali se apresentam.

Precisamos redimensionar suas apre-
sentações e locais como forma também 
de avaliar a capacidade de carga dos lo-

cais, o que não me parece ser uma preo-
cupação dos gestores do espaço publico. 
Acho que o número de banheiros públi-
cos aumentou, embora os “mijões” ainda 
não tenham sido devidamente advertidos 
e com multas altas. O espaço público é 
um espaço democrático da folia, mas que 
merece respeito e planejamento.

Sinto falta dos grandes desfiles de fan-
tasia. Fui jurado várias vezes, com a pri-
meira bailarina do Teatro Municipal, Ana 
Botafogo. Eram lindos, no Hotel Glória, 
e levavam multidões de interessados. 
Traziam criatividade e novidades para o 
mundo do Carnaval. Nunca poderiam ter 
saído do calendário da cidade como nu-
vem que passa. A volta dos mesmos em 
2021 será um presente para o Rio, que 
espero ajudar a tornar realidade com os 
Embaixadores do Rio.

Fora que grandes bailes não podem fi-
car restritos a um ou dois hotéis na Zona 
Sul do Rio, e as instalações da Cidade 
Olímpica, com quase nenhuma ocupação, 
poderiam ser sede de alguma atividade, 
como um baile infantil e um concurso de 
foliões originais, claro, ouvidas as asso-
ciações de moradores locais, em função 
do grande número de condomínios ali 
existentes. Falta também nas zonas Norte 
e Oeste, a retomada de grandes tradições 
carnavalescas que permitam descentrali-
zação dos eventos.

O Carnaval foi muito bonito, trouxe 
nos enredos das escolas clamores pela 
democracia, pelo respeito à diversidade, 
aos que fazem do samba uma realidade e 
um grito de que temos que mudar o “sta-
tus quo” de nossas politicas. As fantasias 
também trouxeram mensagens engraça-
das mas politizadas.

O Carnaval é um evento em que to-
das as tribos que compõem nossa nação 
podem, de forma lúdica, lutar e trazer à 
tona os problemas que nos incomodam e 
que poderiam ser melhor resolvidos. Eu 
acredito nos abnegados que estiveram na 
organização do carnaval, funcionários de 
carreira da Riotur, policiais, guardas mu-
nicipais, médicos, músicos, componentes 
das escolas de samba, os que ficam nos 
bastidores, que preparam fantasias, para 
citar alguns exemplos e que são os instru-
mentos da materialização, quase sempre 
esquecidos.

A ocupação hoteleira, que beirou qua-
se 70%, tendo atingido 100% em vários 
hotéis e bairros, deu um alívio na sofrida 
cadeia produtiva do turismo. As feijo-
adas também se tornaram exemplos de 
encontros com grande criatividade. Fora 
os cruzeiros marítimos, que trouxeram 
um fluxo fundamental, embora muitas 
vezes sem pernoite, mas que consomem 
passeios, gastronomia e compra de suve-
nires. A criatividade das lembranças é um 
ponto que pode também ser aprimorado.

São 35 anos dedicados ao turismo e ao 
Carnaval, desde a inauguração do Sam-
bódromo, e uma vontade de lutar sempre. 
A imprensa estrangeira cobriu e relatou a 
politização do evento e de seus persona-
gens, como o fez com seus próprios car-
navais em seus países de origem. Nossa 
imprensa o fez também, permitindo uma 
discussão profícua dos futuros rumos do 
maior evento do planeta, parafraseando 
várias matérias veiculadas.

Viva o Carnaval carioca, sua anima-
ção e seu poder de luta e crítica. Nada e 
ninguém pode agradar a unanimidade, e 
o mínimo que ainda nos é garantido é ex-
pressar nossas opiniões e sonhos.

q  Bayard Do Coutto Boiteux
Professor universitário, escritor e 

pesquisador, é vice-presidente da Associação 
dos Embaixadores de Turismo do RJ e 

superintendente do Instituto Preservale 
(bayardboiteux.com.br).
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 25 de setembro de 2019 
- ATA Nº 026/2019 - Local, Data e Hora: reunião realizada, presencialmente, 
na sede da companhia, situada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua
Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, no dia vinte e cinco de setembro 
de dois mil e dezenove, às 16h, conforme prerrogativa do § único, artigo 24
do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças: presentes 
os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Bernardo de
Azevedo da Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto
Facundo de Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano
Gianni e o membro suplente, Sr. Alexandre Petrone Vilardi. Participaram
da reunião, os dirigentes da Companhia, o Sr. Marcelo Goncalves Farinha
- Presidente, Sr. Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho e o Sr.
Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretores. Mesa: Sr. Bernardo de Azevedo Silva 
Rothe - Presidente, e o Sr. Marcelo Goncalves Farinha - Secretário. Pauta
de Assuntos: (1) Comitê Financeiro - Destituição de membros - com
base na indicação de novos membros recebida para os cargos de membro
titular e suplente ora ocupados respectivamente pelo Sr. Marcelo Estacio
Silvestre Gonçalves e pelo Sr. Márcio de Moraes Palmeira, o Conselho
de Administração decidiu, por unanimidade, destituí-los dos cargos para
os quais foram eleitos na reunião Extraordinária deste Conselho de
22/03/2019. (2) Comitê Financeiro - Eleição de Membros - o Conselho de 
Administração aprovou, por unanimidade, a eleição, em complementação
de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020, (2.1)
como membro titular do Comitê Financeiro da Brasilcap, do Sr. Márcio de
Moraes Palmeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 10.043.594-0 IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 023.994.177-20,
residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial
na Praça 22 de Abril, nº 36 - 9º andar - Centro - CEP 20021-370, Rio de
Janeiro - RJ, Brasil; e (2.2) como membro suplente do Comitê Financeiro
da Brasilcap, do Sr. Henrique Silva Diniz, brasileiro, solteiro, economista,
portador da Carteira de Identidade nº 20955458-3, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 124.253.867-42, residente e domiciliado no 
Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial à Praça 22 de abril, nº 36, 5º,
Centro - CEP 20021-370, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. (3) Comitê Financeiro 
- Confirmação da Composição - Face ao exposto no item (2) supra, fica
o Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído:
Membros Titulares: Rafael Augusto Sperendio (Presidente); Rodrigo
Mucelin; Márcio de Moraes Palmeira; Raphael Gonçalves Tourinho Fraga
Maia; Marcelo Gonçalves Farinha; Denis dos Santos Morais. Membros
Suplentes: Eliezer Moises Sherique; Lucas Leonardo Domingos Teixeira;
Henrique Silva Diniz; Danilo Silveira; Frederico Guilherme Fernandes
de Queiroz Filho; Gabriel Goncalves do Vale Monteiro. (4) Emissão e
Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e a distribuir tantas
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais
em vigor. (5) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião. Presidente: Bernardo de Azevedo Silva Rothe. Conselheiros:
Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys, 
Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e o membro
suplente Alexandre Petrone Vilardi. Secretário: Marcelo Gonçalves
Farinha. Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio. Marcelo
Gonçalves Farinha - Secretário - CPF nº 063.750.328-73. Homologada
pela PORTARIA SUSEP nº 163, de 16 de dezembro de 2019 e o que consta 
do Processo SUSEP nº 15414.630317/2019-07. CERTIDÃO: Jucerja nº
00003853977 em 19/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 20 de dezembro 
de 2019. ATA Nº 032/2019 - Local, Data e Hora: reunião realizada, 
presencialmente, na sede da companhia, situada na cidade do Rio de 
Janeiro - RJ, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, no dia 
vinte de dezembro de dois mil e dezenove, às 12h, conforme prerrogativa 
do § único, artigo 24 do Regimento Interno do Conselho de Administração. 
Presenças: presentes os membros titulares do Conselho de Administração, 
os Srs. Bernardo de Azevedo da Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero 
de Castro, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida 
Braga. Participaram da reunião, os dirigentes da Companhia, o Sr. Marcelo 
Goncalves Farinha - Presidente, Sr. Frederico Guilherme Fernandes de 
Queiroz Filho e o Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretores. Mesa: Sr. 
Bernardo de Azevedo Silva Rothe – Presidente, e o Sr. Marcelo Goncalves 
Farinha – Secretário. Pauta de Assuntos: (1) Comitê Financeiro - 
Destituição de membros – com base na indicação de novos membros 
recebida para os cargos de membro titular e suplente ora ocupados 
respectivamente pelo Sr. Rodrigo Mucelin e pelo Sr. Eliezer Moises 
Sherique, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, destituí-
los dos cargos para os quais foram eleitos na reunião Extraordinária deste 
Conselho de 22/02/2019. (2) Comitê Financeiro – Eleição de Membros 
– o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição,
em complementação de mandato que se encerrará na Assembleia Geral
Ordinária de 2020, (2.1) como membro titular do Comitê Financeiro da
Brasilcap, do Sr. Eliezer Moises Sherique, brasileiro, solteiro, bancário,
portador da carteira de identidade nº 332.580-5 SSP/DF, inscrito no CPF
sob nº 094.762.567-45, residente e domiciliado em Brasília - DF, com
endereço comercial no SAUN Quadra 05, Lote B, Ed. Banco do Brasil,
3ºandar, Asa Norte – Brasília – DF- CEP: 71915-570, Brasil; e (2.2) como
membro suplente do Comitê Financeiro da Brasilcap, do Sr. Pedro Kiefer
Braga, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº
2740518 expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 027.782.029-
43, residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial na
SAUN Quadra 05, Lote B, Ed. Banco do Brasil, 3ºandar, Asa Norte – Brasília 
– DF- CEP: 71915-570, Brasil. (3) Comitê Financeiro - Confirmação da
Composição - Face ao exposto no item (2) supra, fica o Comitê Financeiro
da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: Membros Titulares:
Rafael Augusto Sperendio (Presidente); Eliezer Moises Sherique; Márcio
de Moraes Palmeira; Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia; Marcelo
Gonçalves Farinha; Denis dos Santos Morais. Membros Suplentes: Pedro 
Kiefer Braga; Lucas Leonardo Domingos Teixeira; Henrique Silva Diniz;
Danilo Silveira; Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho; Gabriel
Goncalves do Vale Monteiro. (3) Emissão e Distribuição - fica o Secretário
autorizado a emitir e a distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel
cumprimento das disposições legais em vigor. (4) Encerramento - nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Presidente: Bernardo
de Azevedo Silva Rothe. Conselheiros: Helio Oliveira Portocarrero
de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de
Almeida Braga. Secretário: Marcelo Gonçalves Farinha. Confere com
o original da Ata lavrada em livro próprio. Marcelo Gonçalves Farinha -
Secretário - CPF nº 063.750.328-73. Homologada pela PORTARIA SUSEP
nº 208, de 28 de janeiro de 2020 e o que consta do Processo SUSEP
nº 15414.600983/2020-46. CERTIDÃO: Jucerja nº 00003854034 em
19/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Ação para ‘sufocar’  
a Venezuela

O ministro de Relações 
Exteriores da Venezuela, Jor-
ge Arreaza, denunciou nesta 
segunda-feira uma ação co-
ordenada entre os EUA, Bra-
sil e Colômbia como parte 
de uma estratégia para endu-
recer o bloqueio e aumentar 
as sanções econômicas con-
tra o país latino-americano.

As declarações do chance-
ler vêm após os presidentes 
do Brasil e da Colômbia terem 
visitado os EUA nos últimos 
dias e se reunido com Donald 
Trump, onde discutiram a 
questão venezuelana e reafir-
maram seu apoio ao deputa-
do de direita autoproclamado 
presidente Juan Guaidó. Arre-
aza também, ter informações 
de um plano para a execução 
de um bloqueio marítimo que 
estaria sendo “elaborado pelo 
Departamento de Defesa” dos 
EUA.

Acordo de  
delação da J&F 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 

Edson Fachin decidiu nes-
ta segunda-feira suspender 
a tramitação do pedido de 
rescisão do acordo de co-
laboração premiada de ex-
executivos do grupo J&F. O 
pedido de suspensão foi feito 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), que tenta 
renegociar o acordo com os 
irmãos Joesley e Wesley Ba-
tista, sócios do grupo, e o ex-
executivo Ricardo Saud. A 
suspensão vale até 6 de maio. 

Denúncia de  
fraude no Postalis

A Justiça Federal em Brasí-
lia aceitou denúncia do Minis-
tério Público Federal (MPF) 
contra dois ex-diretores do 
Postalis, fundo de previdên-
cia complementar dos em-
pregados dos Correios. Com 
a decisão, os investigados 
passaram à condição de réus e 
vão responder a um processo 
criminal pelo crime de gestão 
temerária e fraudulenta. A de-
cisão foi assinada no dia 17 
de fevereiro pelo juiz Marcos 
Vinicius Reis Bastos, da 10ª 
Vara Federal, e divulgada nes-
ta segunda-feira. 

Crise começa mais  
forte que a de 2008

Não precisou passar muito tempo para atribuírem a 
um efeito “cisne negro” o derretimento dos mercados 
neste início de ano, potencializado nesta segunda-feira. 
O termo “cisne negro” foi criado por Nassim Taleb, es-
critor e analista de riscos, para explicar um evento raro, 
imprevisível e de grandes proporções, cujas consequên-
cias são desconhecidas.

Imprevisível somente para quem limita suas leituras 
a comentaristas e economistas de mercado. Não foram 
poucos os analistas menos comprometidos – Nouriel 
Roubini o mais conhecido deles – que vêm, desde 2018, 
alertando para o risco de nova crise global, consequência 
da não solução dos problemas de 2008, agravada pelo ex-
cesso de liquidez nos mercados financeiros após maciças 
injeções feitas pelos bancos centrais dos EUA e Europa.

O coronavírus, e agora a exótica decisão da Arábia 
Saudita de aumentar a produção de petróleo em um mer-
cado deprimido, podem ser catalisadores de uma crise 
prevista e cujos efeitos podem ser maiores que a de 2008. 
Na China, a queda do setor industrial foi mais rápida e 
tão forte quanto à registrada há 12 anos, com o crash 
iniciado nos EUA.

No setor de serviços, o impacto foi bem maior, pas-
sando de pouco acima de 50 pontos (acima de 50 sig-
nifica expansão) para pouco mais de 25 um mês após a 
eclosão da atual crise (janeiro de 2020, cálculo do FMI 
com base em dados da Haver Analytics). Em 2008, assim 
como na epidemia do H1N1, o setor de serviços chinês 
pouco sofre, ficando acima de 50 pontos.

Nos mercados de ações, o efeito da crise atual é im-
pressionante. Dados apurados dez dias úteis após a 
eclosão das crises (20 de fevereiro de 2020, no caso do 
coronavírus) mostram que o índice S&P500, das maio-
res empresas na bolsa norte-americana, caiu em torno de 
10%, mais que após o 11 de Setembro, embora menos 
do que em 2008, quando perdeu mais de 25%. No caso 
das ações das companhias aéreas, a atual crise levou a 
um tombo não só maior do que há 12 anos, mas superior 
até ao 11 de Setembro, quando o uso de aviões de linha 
contra símbolos norte-americanos levou milhões a adiar 
voos.

Haverá disposição, desta vez, para efetuar a mudança 
de rumo que a economia mundial demanda?

Expurgo real
A ação da Arábia Saudita de aumentar a produção de 

petróleo, que levou a uma vertiginosa queda nos preços 
do produto, ocorreu três dias após novo expurgo na famí-
lia real, com a prisão domiciliar dos príncipes Ahmed 
bin Abdelaziz al Saud e Mohamed bin Nayef, irmão e 
sobrinho do rei Salman, que é pai do príncipe herdeiro 
Mohamed bin Salman.

Rio de mochila
Os mochileiros estrangeiros que visitaram o Rio em 

fevereiro eram, na maioria, mochileiras. É o que mostra 
pesquisa feita pela Associação dos Embaixadores de 
Turismo do RJ e o Portal Consultoria em Turismo, entre 
1º a 24 do mês passado, com 800 viajantes.

O levantamento mostra que 70% eram mulheres. No 
conjunto, jovens: também sete em cada dez tinham entre 
18 e 25 anos. A procedência: 45% da Europa, 26% da 
América do Sul, 17% da América do Norte, 8% da Ásia 
e 4% da Oceania. Visitaram o Rio pela primeira vez 85% 
(12% segunda vez e 3% mais de duas vezes). O grau de 
satisfação é baixo: apenas 86% voltariam

Coordenada pelos professores Bayard Boiteux e Mar-
cos Neves, a pesquisa teve apoio da Escola Técnica de 
Turismo Cieth, da Fundação Cesgranrio e da Sergio Cas-
tro Imóveis e foi feita em 11 bairros do Rio, com margem 
de erro de 2%.

Sai Darcy, entra PM
A Escola Municipal Darcy Ribeiro, na Praia do Hospí-

cio, em Araruama (RJ), vai virar colégio militarizado e 
ter seu nome alterado para Colégio Estadual Sgt. PM An-
tônio Carlos Oliveira de Moura. Significativo do que a 
educação representa para os governos federal e estadual 
do Rio.

Rápidas
Bancários da Caixa Econômica Federal se mobilizam 

nesta terça-feira contra os processos de privatização e re-
estruturação do banco *** O Bangu Shopping participa 
de campanha solidária para vítimas das chuvas no Rio 
de Janeiro. As doações podem ser entregues até 15 de 
março *** A lutadora Kyra Gracie será palestrante na 
SRE Trade Show – 32ª Super Rio Expofood, que ocorre 
de 16 a 18 de março, no Riocentro ***  A Vitrine Uerj 
apresenta Alice Sales e o Papagaio Sabido, nesta terça, às 
19h, no Teatro Noel Rosa (Campus Uerj Maracanã). In-
formações em facebook.com/events/189277692386184

Direito de comprar mais ferro velho
Avaliação de Celso 
Amorim sobre 
acordo militar 
entre Brasil e EUA

O Brasil não será benefi-
ciado com o acordo militar 
que o presidente Jair Bolso-
naro assinou, no último do-
mingo (8), na Flórida, com 
o presidente Donald Trump, 
com o objetivo de ampliar 
a entrada do no mercado de 
defesa dos Estados Unidos 
da América (EUA), o maior 
do mundo. A avaliação é 
Celso Amorim, ex-ministro 
de Relações Exteriores e da 
Defesa nos governos Lula e 
Dilma, respectivamente. 

Apesar de ser vangloria-
do pelo governo Bolsonaron 
na avaliação do diplomata, 
Trump deseja “colocar o Bra-
sil debaixo do braço”, ou seja, 
manter Bolsonaro comple-
tamente alinhado a política 
dos EUA com a finalidade 
de privilegiar o país norte-
americano. “E se para botar 

o Brasil debaixo do braço for 
necessário fazer comprinhas 
ou vender algumas coisas de 
segunda mão, farão. Mas não 
podemos ter ilusões sobre 
isso”, analisa Amorim. A deci-
são ocorreu durante uma via-
gem do presidente brasileiro 
ao país do Norte, que contou 
com reuniões com Trump.

A partir do acordo co-
nhecido como RDT&E (si-
gla inglesa para pesquisa, 
desenvolvimento, testes e 
avaliação), os países pode-
rão desenvolver cooperação 
militar, parcerias na área da 
Defesa, além de compra de 
produtos como armamentos 
e equipamentos. “Não va-
mos ganhar nada. Vamos, 
talvez, ter o direito de com-
prar mais ferro velho deles, 
como ocorreu no passado. 
Eventualmente, uma ou ou-
tra coisa menor. Mas eles 
não nos deixarão ter nada de 
estratégico”, avalia o diplo-
mata.

Assinado por Fernando 
Azevedo e Silva, ministro da 
Defesa, e por Craig Faller, 
almirante da Marinha dos 
EUA, o tratado bilateral tem 
sido considerado o principal 

Celso Amorim: ‘Eles não nos deixarão ter nada de estratégico’

Arquivo/ABr

resultado da designação do 
Brasil como aliado privile-
giado extra da Organização 
do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan), a aliança militar 
ocidental, status concedido 
ao país em março do ano 
passado, durante visita do 
presidente brasileiro a Wa-
shington.

O acordo precisa ainda 
de ratificação dos Congres-
sos de ambos os países. A 
expectativa no Itamaraty 
é de uma tramitação rápi-
da na casa legislativa bra-
sileira, assim como a que 
permitiu o uso da base de 
Alcântara, no Maranhão, 

pelos Estados Unidos. 
Além disso, durante o en-

contro entre os mandatários 
no final de semana, repre-
sentantes do governo Trump 
reforçaram a escalada de 
pressão contra a Venezuela 
e endossaram contar com o 
apoio de Bolsonaro, que tem 
respondido às expectativas. 
Dias antes à ida aos Estados 
Unidos, o governo do Bra-
sil retirou quatro funcioná-
rios de postos diplomáticos 
no país de Nicolás Maduro. 
“Não houve na história um 
momento de alinhamento tão 
grande com a política norte-
americana”, critica Amorim. 

Mercado vê crescimento 
abaixo de 2% em 2020

A pesquisa Focus que 
o Banco Central divul-
ga toda segunda-feira 
trouxe um panorama do 
mercado financeiro um 
pouco mais pessimista. 
O mercado passou a ver 
crescimento econômico 
abaixo de 2% este ano. 
O levantamento sema-
nal indicou que a expec-
tativa para o crescimen-
to do Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2020 
passou a ser de 1,99%, 
contra 2,17% de antes. 
Já para 2021, a estima-
tiva segue em alta de 
2,50%.

A pesquisa semanal 
realizada com uma cen-
tena de economistas 
mostrou que a expecta-
tiva em geral ainda é de 
que a Taxa Básica de Ju-
ros, a Selic, termine este 
ano a 4,25%, mas para 
2020 a previsão é que 

fique em 5,50%, ante 
5,75% calculado ante-
riormente.

Já a opinião do Top-5, 
grupo dos que mais acer-
tam as previsões, reduziu 
a estimativa para a taxa 
básica de juros em 2020 a 
3,50%, de 4,25%, e para 
2021 passou a ver 5,0%, 
de 5,75% antes.

O BC reduziu em fe-
vereiro a Selic em 0,25 
ponto percentual, para 
a nova mínima histórica 
de 4,25% ao ano. No iní-
cio do mês, indicou novo 
corte ao afirmar que mo-
nitora atentamente os 
impactos do coronavírus 
nas condições financeiras 
e na economia brasileira. 
Para a inflação, a esti-
mativa de alta do IPCA 
este ano subiu 0,01 ponto 
percentual, a 3,20%, en-
quanto para 2021 conti-
nua em 3,75%.
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Crise na Argentina 
está afetando a 
economia brasileira

O impacto do novo governo argentino na economia 
brasileira pode afetar segmentos comuns entre os dois 
países muito além das empresas binacionais. Tema abor-
dado pelo pesquisador do Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas, Livio Ribeiro, a 
relação entre as duas potências do Mercosul acende um 
alerta para a possibilidade de a economia brasileira ser 
puxada para baixo, embora o Brasil esteja em movimen-
to oposto ao do vizinho. O especialista ainda destaca que 
esse “puxão” é oriundo não só de manufaturados desti-
nados ao consumidor final, mas também pela indústria 
de insumos e de bens intermediários. A justificativa é 
que embora sejam duas indústrias, na prática funcionam 
como quase uma só, ou seja, uma espécie de parto fabril, 
dividido nos dois territórios, como ocorre na indústria 
automotiva, vestuário, bebidas, entre outros. Nestes, o 
ciclo econômico está muito interligado, na relação da 
ordem de 75% a 80% e, de fato, quando uma cai, a outra 
também. E vice-versa.

O pesquisador ainda traçou um panorama da Argentina 
desde o primeiro governo Macri até os dias atuais e diz 
acreditar que o ex-presidente não conseguiria apresentar 
um quadro diferente naquele país.

“É preciso separar o discurso liberal do fato. O Ma-
cri do início de governo é bem diferente daquele do 
fim, que promoveu congelamento de preços, subsídios 
populistas e controle cambial, ao passo que no começo 
do governo teve ações positivas com mais abertura de 
mercado. Só que a situação apertou”, concluiu ao Bate-
Papo FGV.

Luana Miranda, também pesquisadora do Ibre, lem-
bra que a indústria brasileira enfrenta um ciclo de re-
versão da tendência positiva iniciada a partir do fim da 
última recessão. O processo teria se iniciado em mea-
dos de 2018 e enfrentado uma série de choques con-
junturais no período recente. Entre eles, destacam-se o 
início de uma profunda recessão na Argentina, a greve 
dos caminhoneiros, elevada incerteza política origina-
da pelas eleições presidenciais em 2018, guerra comer-
cial entre EUA e China, o rompimento da barragem da 
Vale em Brumadinho e o enfraquecimento do cresci-
mento global.

“Uma parcela importante da desaceleração da indús-
tria brasileira pode ser creditada à crise argentina, afinal 
há uma integração importante entre as cadeias produtivas 
dos dois países no setor manufatureiro. Aproximadamen-
te, 36% das exportações brasileiras para a Argentina fo-
ram compostas por insumos industriais, outros 21% por 
peças e equipamentos de transporte e apenas 20% por au-
tomóveis para passageiros”, destaca.

A pesquisadora acrescentou ainda que de 2017 para 
2019, houve uma redução da participação dos automó-
veis na pauta de exportações do Brasil para a Argentina. A 
queda no período foi de 27% para 20%

OCDE: coronavírus derrubará 
crescimento global

Embora uma crise econômica global para este ano já 
fosse prevista há algum tempo, a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu 
a expectativa de crescimento da economia mundial diante 
do surto de coronavírus e seu impacto na China, país mais 
atingido pelo novo vírus. A entidade prevê agora uma 
expansão de 2,4% no Produto Interno Bruto (PIB), nível 
mais baixo desde 2009, ante 2,9% da previsão anterior, 
que já estava enfraquecida pelas tensões comerciais e po-
líticas.

“A economia global enfrenta a ameaça mais grave 
desde a crise financeira [de 2008 e 2009], à medida que 
o coronavírus se espalha”, informou a OCDE. A previ-
são é que a recuperação venha já em 2021, com cresci-
mento de 3,3%. Em 2019, o PIB mundial teve expansão 
de 2,9%.

Contudo, a OCDE alerta que o índice pode ser de ape-
nas 1,5% – a metade da previsão anterior – se surto não 
for controlado. OMC também espera impacto “substan-
cial” na economia. Nessa hipótese, o comércio mundial 
apresentaria uma contração de 3,75%.

A perspectiva de crescimento para a China caiu de 
5,7% para 4,9% em 2020. Para 2021, entretanto, o PIB 
chinês deve crescer 6,4%. Em 2019, a economia do país 
teve expansão de 6,1%. Em países como Japão, Coreia 
e Austrália o crescimento terá uma recuperação difícil e 
gradual.

Em outras economias o impacto é menos severo, se-
gundo o relatório, mas ainda atingidas pela queda na 
confiança e na interrupção da cadeia de suprimentos. De 
acordo com a OCDE, para o Brasil, a previsão de cresci-
mento do PIB se mantém em 1,7% para este ano. No ano 
passado, a economia do país cresceu 1,1%.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a organi-
zação pede que os governos ajam imediatamente para li-
mitar a disseminação do coronavírus, fortalecer o sistema 
de saúde, proteger pessoas e empresas de seus efeitos e 
aumentar a demanda na economia.

“Mesmo no melhor cenário de surtos limitados em 
países fora da China, espera-se uma forte desaceleração 
do crescimento mundial no primeiro semestre de 2020, à 
medida que as cadeias de suprimentos e commodities são 
atingidas, o turismo cai e a confiança diminui”, alertou a 
OCDE em nota. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO 
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Si-
milares do Município do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes das categorias de hotéis 
restaurantes, bares e similares, associados e não associados, que man-
tém relação de emprego com as empresas do comércio de Hotéis, Motéis, 
Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, Churrascarias, Lanchonetes, 
Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, Pensões, Hospedarias, Pou-
sadas, todos os meios de hospedagens, Quiosques, Pizzarias, Pastelarias, 
gastronomia em geral e similares, estabelecidas no Município do Rio de 
Janeiro-RJ, a PARTICIPAREM da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, a qual realizar-se-á no próximo dia 19/03/2020 (dezenove de março 
do corrente ano) às 14:00 horas, na sede da entidade na Rua do Senado, 
n.264 - Centro - Rio de Janeiro-RJ, telefone (21) 2221.6007 e-mail conta-
to@sindicatohoteleirori.com.br, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembleia an-
terior; 2) Apresentação, discussão e deliberação da proposta de concessão 
ou não de autorização para o desconto e recolhimento da contribuição sin-
dical de toda a categoria profissional(associados ou não), servindo a deli-
beração da assembleia geral extraordinária, na hipótese de sua aprovação, 
como prévia e expressa autorização ao desconto da contribuição sindical 
na folha de pagamento de todos os empregados da categoria profissional 
na base territorial, em favor do sindicato e demais credores/beneficiários 
indicados no artigo 589 da CLT, caput, c.c. o inciso II, alínea "a" até "e"; 
3) Autorização para a Diretoria do Sindicato profissional notificar todas as 
empresas da categoria econômica, comunicando a expressa autorização 
para o desconto da contribuição sindical e recolhimento a seu favor de 
todos os integrantes da categoria que mantenham contrato de trabalho na 
base territorial, caso a proposta seja aprovada, notificação essa que será 
inserida no bojo dos próprios Editais que serão publicados na forma do 
artigo 605 da CLT. O item 1 será votado por aclamação e os itens 02 e 03 
serão votados por escrutinio secreto. Em conformidade com o artigo 106 
do Estatuto Social do sindicato, o quorum para instalação, funcionamento e 
validade da Assembleia será o da maioria absoluta dos votos associados e 
não-associados, em primeira convocação, e de qualquer número de Sócios 
e não sócios presentes, em segunda convocação uma hora após o horário 
marcado, ou seja, as 15:00 horas, no mesmo dia e local. Os sócios serão 
identificados pela carteira social onde conste o número da matrícula no 
sindicato; os não-sócios deverão exibir a CTPS onde conste o contrato de 
trabalho em qualquer empresa da base territorial do sindicato cuja ativida-
de econômica esteja dentro do âmbito de sua representação. Afixe-se no 
quadro de Avisos do sindicato e publique-se na forma estatutária. 

Rio de Janeiro, 05 de março de 2020. 
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA - PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
22ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
Av. Erasmo Braga, 115, SALA 365/367/369, 

CASTELLO , RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 3133-2383 - E-mail: cap22vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, 
MOVIDA POR ESPÓLIO DE NIVAL BADARÓ DA SILVA em face 
de EDUARDO PEDRO FELIPPE MUSSALEM, GIANA ALMEIDA 

MARTINS LEITE DA SILVA - 
PROCESSO Nº 0127378-72.2016.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE – Juiz(a) 
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a 
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) que será realizado o público Leilão pelo 
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será 
no dia 25/03/2020 às 16:30, e, o Segundo Leilão, por valor igual 
ou superior a 50% da avaliação, no dia 30/03/2020 às 16:30, 
sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico 
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão 
Presencial, na forma simultânea, será realizado no Av. Erasmo 
Braga, Nº 115 – Hall Dos Elevadores – Centro – RJ. DO BEM A 
SER LEILOADO: Loja SS-106 do Edifício Comercial localizado 
na Rua Conde de Bonfim, 346 e 263-A, suplementar pela Rua 
Santo Afonso, Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de 
Janeiro/RJ, matricula nº 62.856 do 11° Registro de Imóveis 
da Capital/RJ e inscrição n° 1.325.644-1 na Secretaria da 
Fazenda Municipal (IPTU), (...) AVALIO o imóvel acima descrito 
em R$ 245.000,00 (Duzentos E Quarenta E Cinco Mil Reais). 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) 
Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública 
se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital 
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA 
ÍNTEGRA SE ENCONTRA AFIXADO NO FÓRUM, NOS AUTOS 
MENCIONADOS E NO SITE DO LEILOEIRO.  Dado e passado, 
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 15 de Janeiro de 2020. Eu, 
digitei _, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo _. (ass.) ANNA 
ELIZA DUARTE DIAB JORGE – Juiz de Direito.

Mercado de nuvem cresceu 
30% no Brasil durante 2019

As empresas líderes no 
mercado de nuvem de ser-
viços gerenciados cresce-
ram mais de 30% no Brasil 
nos últimos anos. A for-
te demanda contínua por 
transformação digital está 
estabelecendo contratos 
globais para produtos e ser-
viços de nuvem, incluindo 
infraestrutura como ser-
viço (IaaS) e plataforma 
como serviço (PaaS). De 
acordo com o relatório ISG 
Index, que rastreia contra-
tos comerciais globais, 
US$ 6,5 bilhões em valor 
de contrato anual (ACV) 
nas Américas foram regis-
trados no segundo trimes-
tre de 2019, um aumento 
de 6% em relação ao ano 
anterior. Esses números in-
cluem o fornecimento em 
nuvem tradicional e como 
serviço, ultrapassando 

55% do ACV do mercado 
combinado.

Pedro L. Bicudo Maschio, 
analista e autor da pesquisa 
do ISG, explica que, nesse 
crescimento, as empresas 
que se destacam têm uma 
vantagem competitiva e cita 
como exemplo, Natura e 
Magazine Luiza, que apos-
tam na inovação.

“Mobilidade, aplicati-
vos, comércio eletrônico, 
tudo depende da nuvem. Há 
pessoas que questionam: 
‘Posso fazer a transforma-
ção digital com meu data 
center, sem nuvem?’. Eu 
digo: não! A nuvem forne-
ce disponibilidade e acesso 
essencial para a mobilidade. 
Juntamente com a nuvem, 
as empresas recebem uma 
variedade de conectivida-
de, em banda, velocidade e 
qualidade, que custaria in-

finitamente mais caro para 
um data center comum. A 
nuvem pública está no cen-
tro da transformação digital. 
Se considerarmos em núme-
ros, o mercado de nuvens 
no futuro terá o mesmo ta-
manho do mercado de har-
dware atual, ou seja, R $ 27 
bilhões, ou 27 vezes o que 
atualmente existe no Brasil 
“, acrescenta Pedro Bicudo.

O analista ressalta que os 
números mostram que esses 
provedores de serviços em 
nuvem continuarão a crescer 
muito e, sem dúvida, terão 
um futuro promissor.

De acordo com o relató-
rio ISG Provider Lens 2019 
Public Cloud lançado recen-
temente, “os provedores de 
serviços que se concentram 
no mercado intermediário 
estão crescendo mais rapi-
damente do que aqueles que 

negociam com grandes con-
tas. Agora, há um interesse 
crescente em mudar tudo 
para a nuvem, um cenário 
mais fácil para uma empresa 
de médio porte do que para 
uma grande empresa “, diz a 
pesquisa.

De acordo com Rafael 
Marangoni, CEO da BR-
Link, as empresas médias 
têm, em geral, um modelo 
de contratação mais ágil e 
menos burocrático do que 
as grandes empresas, o que 
torna a adoção e experimen-
tação de novas tecnologias 
mais rápida.

“Temos observado tam-
bém um movimento cres-
cente neste tamanho de 
clientes da adoção de meto-
dologias ágeis de gestão de 
projetos, o que favorece a 
criação de MVP’s e provas 
de conceito”.

Indústria de materiais de construção teve fevereiro regular
A Associação Brasileira 

da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat) di-
vulgou nessa segunda-feira, 
a nova edição do Termôme-
tro da Indústria de Materiais 
de Construção, pesquisa de 
opinião realizada com as li-
deranças do setor. O estudo 
aponta vendas regulares para 
a maioria das associadas em 
fevereiro e o crescimento do 
sentimento de indiferença 
em relação às ações do go-
verno por parte do setor.

O termômetro da Abramat 
revela que para 53% das em-
presas associadas o fatura-
mento no mês de fevereiro 
foi considerado regular. Para 
13%, o período foi bom, en-
quanto os demais 34% consi-
deraram o mês ruim ou muito 
ruim. A perspectiva para o 
mês de março é mais positi-
va, com 54% das empresas 
esperando um desempenho 
bom ou muito bom e 46% 
prevendo um mês regular.

À medida que o merca-
do segue aguardando no-
vas obras de infraestrutu-
ra e a retomada de obras 
paradas, o termômetro da 
Abramat apresenta um 
cenário de maior modera-
ção nas expectativas por 
parte das lideranças do 
setor. Em fevereiro 71% 
das associadas declararam 
indiferença em relação às 
ações governamentais, 4% 
demonstraram pessimismo 
e as demais 25% otimismo. 
Em janeiro 44% das asso-
ciadas declaravam estar 
otimistas.

Outros indicadores do 
estudo evidenciam maior 
moderação no setor. O nível 
atual de utilização da capa-
cidade instalada caiu para 
70%. Em fevereiro de 2019, 
o mesmo índice registrava 
76%. As pretensões de in-
vestimento para os próximos 
12 meses também apresen-
taram baixa, sendo o plano 

Faturamento do setor de iluminação deve crescer 3% em 2020
De acordo com a Associa-

ção Brasileira da Indústria de 
Iluminação (Abilux), o fatu-
ramento do setor deve crescer 
3% em 2020 na comparação 
com o ano passado, chegan-
do a R$ 3,7 bilhões. Cená-
rio positivo que aumenta a 
expectativa de engenheiros, 
técnicos, arquitetos e lighting 
designers de toda a América 
Latina para a 17ª edição da 
Feira Internacional da Ilu-
minação (Expolux), marcada 
para acontecer entre os dias 4 
e 7 de agosto no Expo Center 
Norte, em São Paulo.

Ainda segundo a entidade, 
o desempenho do mercado 
está diretamente ligado às 
necessidades como inovação 
tecnológica e de design, me-
lhoria da prestação de servi-
ços e desenvolvimento de ni-
chos de negócio e fidelização 
de clientes. “É justamente o 
que a feira traz, apresentando 
soluções criativas, econômi-
cas e sustentáveis contextua-
lizadas com o que o mercado 
precisa saber para atender 
em todos os níveis”, explica 
Marco Poli, diretor adminis-
trativo da associação.

Além da perspectiva de 
maior faturamento, a Abi-
lux divulgou outros números 
que reforçam o bom momen-
to para realização da Expo-
lux, que acontece a cada dois 
anos. Em 2020, as exporta-
ções brasileiras devem cres-
cer 3%, atingindo US$ 32 
milhões. Já as importações 
devem subir 5%, fechando 
em US$ 680 milhões. Em 
empregos, alta de 1%, tota-
lizando 27.100 postos.

O otimismo é embalado, 
principalmente, pelo pano-
rama de crescimento da ati-

vidade econômica, das obras 
em andamento na área da 
construção civil e do interes-
se em investimentos públi-
cos com capital privado.

“Tudo isso cercado por 
uma demanda por soluções 
e produtos que resultem em 
eficiência energética, mas 
sem desconsiderar os inúme-
ros desafios a serem venci-
dos, como a disponibilidade 
de linhas de financiamento 
adequadas e maior fiscaliza-
ção para melhores condições 
de competitividade” com-
pleta Marco Poli.

de 71% das associadas em 
fevereiro.

“Nossos últimos estudos 
apontavam para um come-
ço de ano menos aquecido, 
o que, no entanto, não anula 
a retomada do crescimento 
que o setor observou nos úl-
timos dois anos. Nesse sen-
tido, é natural que haja uma 
gradual moderação nas ex-

pectativas para o que vem a 
seguir. O ambiente econômi-
co ainda apresenta indicado-
res positivos, há indícios de 
que o setor imobiliário possa 
ganhar fôlego e assim con-
solidar uma base para que 
a indústria de materiais de 
construção cresça em 2020”, 
ponderou Rodrigo Navarro, 
presidente da Abramat.
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ASSOC. CAIXA DE AUX. DOS SERV. ART. DO EST. DO RJ.
EDITAL

A Diretoria da Associação Caixa de Auxilio dos Servidores Artesanais do 
Estado do Rio de Janeiro, convoca os seus Associados para a Assem-
bléia Geral Ordinária que fará realizar na Av. Ernani do Amaral Peixoto, n.º 
500 – Sala 1201 – Niterói, no dia 19.03.2020, às 16:00 (dezesseis horas) 
em primeira convocação e às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) em 
segunda convocação, com a seguinte ordem do dia: 1º) Eleição dos Mem-
bros do Conselho Deliberativo e sua Diretoria, Conselho Fiscal e seus su-
plentes, para o decênio de 19.03.2020 à 18.03.2030; 2º) Eleição dos Mem-
bros da Diretoria Executiva para quinquênio de 19.03.2020 à 18.03.2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ECOCOOP – COOPERATIVA DE 
CONSUMO SUSTENTAVEL DOS BANCARIOS E PROFISSIONAIS EM 
GERAL DO RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 
DA COOPERATIVA – O Presidente da ECOCOOP – COOPERATIVA 
DE CONSUMO SUSTENTAVEL DOS BANCARIOS E PROFISSIONAIS 
EM GERAL DO RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o 
NIRE: 33.4.0005558-6 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.384.928/0001-
73, Sr. Luiz Rogerio Pinto de Araujo, no exercício das suas atribuições, 
convoca os cooperados para participarem da AGE – Assembleia 
Geral Extraordinária de encerramento da Liquidação da Cooperativa, 
a ser realizada, no dia 20/03/2020, na sede da CONTROLCON 
CONTABILIDADE – Empresa responsável pela Contabilidade à Rua 
Miguel Couto, 134, Sala 1104, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 
20070-030, , em primeira convocação às 18:00 h com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação as 19:00 
h com a presença mínima da metade mais um dos sócios cooperados e 
em terceira e última convocação as 20:00 h com a presença mínima de 10 
(dez) cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem 
no total de seu quadro social 20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia 
da AGE é a seguinte: 1) Apresentação para Deliberação da Prestação de 
Contas do Período de Liquidação conforme itens a seguir: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão de Liquidação; b) Apresentação da Prestação de 
Contas do Período de Liquidação composto dos Relatórios Financeiros 
dos seis primeiros meses de liquidação; c) Apresentação do Parecer do 
Conselho Fiscal Liquidante acerca dos Relatórios Financeiros dos seis 
primeiros meses de liquidação. 2) Deliberação da Assembleia sobre a 
Prestação de Contas da Liquidação composta dos Relatórios Financeiros 
dos seis primeiros meses de liquidação; 3) Apresentação de Proposta para 
Deliberação da Assembleia do Encerramento do processo de Liquidação e 
Dissolução Voluntária da Sociedade nos termos da Lei 5764/1971; 4) Demais 
Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 08 de agosto de 2019.

Luiz Rogerio Pinto de Araujo – Diretor Presidente

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 / NIRE: N° 33300026720

Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários 
S A em conformidade com o artigo 124 e 123 a) V da Lei  6.404/76 para 
comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, na Ave-
nida das Américas, n° 700, 2 andar, em frente a loja  219 R, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep 22 640-100 no dia 18 /03/2019 às 8 hs 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;  1- ULTIMA CHAMADA 
a  Longueuil Sociedad Anonima e Keadew Holding Sociedad Anonima, 
para cumprir determinações assembleia  18/12/2019 registro JUCERJA 
n°  00003837422. 2-Comprovada a remissão e já feitas as 3 publicações 
art 106 da Lei 6.404/76 item1 nos dias 6,7,10 de fevereiro de 2020 decidir 
as medidas a tomar com  as ações dos Títulos n° 003 e 004 cancelados. 
Ass K-Plan, Theodoro Duvivier 

ERRATA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SEMERJ
SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 42.586.511/0001-87

O SEMERJ vem retificar o Edital de Convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada à Av. Rio Branco, 277, Sala 1410, 
Centro, RJ, no dia 16 de março 2020 às 10h30min., em primeira 
convocação e às 11:00 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, publicado em 29 de fevereiro de 2020 
no Jornal Monitor Mercantil e no site do Sindicato, para dele fazer 
constar a alteração abaixo indicada: Onde se lê na ordem do dia:
1) Negociações Sindicais 2020 (SAAE-RJ / Sinpro-Rio); 2) Assuntos 
Gerais. Leia-se: 1) Negociações Sindicais 2020 (SAAE-RJ / Sinpro-Rio); 2) 
Proposição de ADIN para a Lei Estadual Nº 8573 de 16/10/19 e Lei Estadual 
Nº 8497/2019; 3) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 9 de março de 2020.

Candido Mendes
Presidente

Concessão de Licença de Operação
JPL Brasil Mobiliário Urbano Eireli , CNPJ 33.890.604/0001-00, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal Do Meio Ambiente , Agricultura e 
Abastecimento - SMMAAA Licença de Operação de N°112/2019,emitida em 
9 de Dezembro de 2019, esta licença e válida até 09 de Dezembro de 2024. 
Autoriza a empresa para de Fabricação de Moveis com predominância em 
metais e pintura de estruturas metálicas tais como estrutura de ponto de 
ônibus estrutura de aparelho de ginastica para praças públicas e playgraund, 
Localizada a Rua Paraiso n°418 – Parte Q79 -Jardim Gramacho – 1° Distrito 
de Duque de Caxias.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
O Presidente da COOPEREAL Cooperativa em Gestão Administrativa 
Hospitalar e de Saúde CONVOCA  todos os associados, para a Reunião 
Ordinária a realizar-se em 31 de março de 2020, na Av. Rio Branco, 
185, 21º andar, Sl. 2119, nesta cidade, em primeira convocação às 
08:00 horas, em segunda convocação às 9:00 horas em terceira e 
última convocação com qualquer número, às 10:00 horas, para deliberar 
a seguinte Ordem do Dia: I  - Prestação de Contas ( 2019/2020 ); II - 
Parecer do Atual Conselho Fiscal; III – Eleição do novo Conselho Fiscal 
V - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 09 de Março de 2.020.

Diretor – Presidente do Conselho Administrativo da COOPEREAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO, 

TURISMO, CARGA E TRANSPORTES RODOVIÁRIO 
DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL, 

INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTES,
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e inscrita no CNPJ 
sob o nº de registro 10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO ALVES, no 
exercício das suas atribuições, convoca os sócios/cooperados para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada no 
dia 25 de Março de 2020, na sua sede social à Estrada do Engenho 
Velho, No. 840 / Salão Garagem Térreo 203, Taquara – RJ, CEP: 22.723-
395, em primeira convocação as 14:00 h com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação as 15:00 h 
com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em 
terceira e última convocação as 16:00 h com a presença mínima de 10 
sócios cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem 
no total de seu quadro social 556 cooperados. A Ordem do Dia da AGO 
é a seguinte:  1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao ano 
de 2019 composta dos seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de 
Gestão da Diretoria relativo ao ano de 2019; b)Apresentação da Prestação 
de Contas composta do Balanço Patrimonial e DSPE – Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício relativos ao ano de 2019; c) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de 
Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e DSPE – Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício relativos ao ano de 2019; d) Deliberação
da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de 
Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e DSPE – Demonstração de 
Sobras ou Perdas do Exercício relativos ao ano de 2019; e) Deliberação
da Assembleia sobre a destinação / rateio das sobras ou perdas relativas 
ao ano de 2019; 2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o 
mandato de um ano 2020/2021; 3) Demais assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro, 10 de Março de 2020.

CAIO SOUTO ALVES - PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.

AV. ERASMO BRAGA, 115, CASTELO , RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 3133-3014 - E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, 

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR CONDOMINIO 

CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI RIO 
em face de JOSE MARCOS DE CARVALHO - 

PROCESSO Nº 0106216-75.2003.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM
– Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, 
a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) que será realizado o público Leilão pelo 
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO): 
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, 
será no dia 25/03/2020 às 16:30, e, o Segundo Leilão, por 
valor igual ou superior a 50% da avaliação, no dia 30/03/2020 
às 16:30, sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal 
eletrônico do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o 
Leilão Presencial, na forma simultânea, será realizado no Átrio 
Da Comarca Da Capital/rj, Situado Na Avenida Erasmo Braga, 
115, Centro. DO BEM A SER LEILOADO: Apartamento 101 do 
bloco 05 da Rua Paulo Moreira da Silva, nº 111 – Taquara/RJ. 
Matriculado no 9º RGI sob o nº 124.435 e inscrito Na Prefeitura 
sob o nº 1686099. (...) ASSIM AVALIO INDIRETAMENTE O 
IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$115.000,00 (CENTO E 
QUINZE MIL REAIS) correspondentes a 50.545,0070 UFIR, 
que atualizadas nesta data perfaz a quantia de  R$ 179.687,50 
(Cento e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta centavos). E para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de 
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) intimado(s) 
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio 
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o 
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA AFIXADO NO FÓRUM, 
NOS AUTOS MENCIONADOS E NO SITE DO LEILOEIRO. 
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, 
em 29 de Janeiro de 2020. Eu, digitei _, e Eu, Chefe da Serventia, 
subscrevo _. (ass.) KATIA CILENE DA HORA MACHADO 
BUGARIM – Juiz de Direito.

RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 E PRIMEIRA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 2020 DA UNIPROP 
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROPAGANDISTAS E 

VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES  
O presidente em exercício da UNIPROP – COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES, RATIFICA O 
EDITAL DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 e da 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020 publicado 
no dia 04/03/2020, na página 03 do jornal MONITOR MERCANTIL nº 
28.577, alterando a data e os horários das chamadas para o dia 16 de 
março de 2020 com primeira chamada às 17h00, segunda chamada 
às 18h00 e terceira e última chamada às 19h00. Demais detalhes 
permanecem inalterados. Nova Iguaçu/RJ, 10 de março de 2020.

Wagner Souza de Mendonça
CPF 088.210.247-84 – Diretor Presidente da UNIPROP.

Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais 
nos Municípios do Rio de Janeiro - SINDISEP/RJ

A diretoria do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais 
nos Municípios do Rio de Janeiro - SINDISEP/RJ, convoca todos servido-
res públicos federais, dos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Ni-
terói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Petrópolis e Teresópolis, 
para assembleia geral extraordinária, a ser realizada na Rua Visconde de 
Inhaúma, 58, SL 1108, em primeira convocação às 17:30 e em segunda às 
18:00h, do dia 12 de março de 2020, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1. Paralisação e adesão ao movimento dos servidores públicos no 
dia 18/03; 2. Informe sobre a reforma administrativa; 3. Outros assuntos.

Diretoria do SINDISEP/RJ.
Rio de Janeiro, 09 de março de 2020

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas 
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por seu
Presidente em exercício abaixo assinado, nos termos de seu  Estatuto,
CONVOCA todos  os empregados em estabelecimentos bancarios,
socios ou não sócios na base territorial deste sindicato, para se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 16 de Março
de 2020, às 18h em primeira convocação e às 18h30min em segunda
e última convocação, em seu auditorio, para discutirem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1- Discussão e deliberação acerca da
participação da categoria na mobilização do dia 18 de março de 2020

Rio de Janeiro, 10 de março de 2020.
PAULO CESAR MATILETI
Presidente em Exercício

Arábia Saudita prejudica os mercados mundiais

Fabricante de AirPods para a Apple retoma produção na China

Governo não interferirá para controlar preço do petróleo

No domingo e 
segunda-feira, as 
bolsas do Golfo 
derreteram

A Arábia Saudita está 
sendo apontada como res-
ponsável pelo colapso dos 
mercados mundiais ao re-
duzir drasticamente o pre-
ço do petróleo. Como defi-
niu a agência AFP trata-se 
de uma “arriscada guerra 
de preços do príncipe her-
deiro, Mohamed bin Sal-
man, em um contexto de 
queda da demanda pela 
epidemia de coronavírus”. 
No domingo e segunda-
feira, as bolsas do Golfo 
derreteram. A de Riade, a 
mais importante da região, 
fechou em queda de 7,8% 
nesta segunda-feira.

Na última sexta, o preço 
internacional da commodity
caiu 10%, a maior queda di-
ária em mais de um ano. O 
panorama piorou nesta se-
gunda-feira. Na abertura dos 
negócios na Ásia, ainda na 
noite de domingo, o preço do 
barril sofreu queda de 31%, 
atingindo valores mínimos 
que não eram registrados 
desde 2016.

Na semana passada, a 

Arábia Saudita, líder da Or-
ganização dos Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), 
pressionou novamente para 
reduzir a produção de pe-
tróleo e, assim, compensar 
o declínio na demanda glo-
bal devido à nova epidemia 
de coronavírus. A Rússia, 
segundo produtor mundial 
depois dos Estados Unidos, 
não concordou com a medi-
da.

Em resposta, a Arábia 
Saudita ordenou a maior 
queda de preço em 20 anos, 
tentando ficar com uma par-
te do mercado da Rússia e 
abalando os mercados finan-
ceiros. “O que a Arábia Sau-
dita faz pode ser uma tática 
de negociação para trazer 
a Rússia à mesa, mas é im-
provável que o mercado seja 
otimista no curto prazo”, in-
formou o banco de investi-
mentos Berenberg.

Analistas acreditam que o 
colapso dos preços terá con-
sequências significativas, 
desde a erosão da renda das 
economias dependentes de 
energia até a deflação global, 
através de uma desacelera-
ção nos projetos de explo-
ração de petróleo. Também 
pode ser particularmente 
devastador para os países do 
Golfo, que representam um 
quinto da oferta mundial de 
petróleo e onde entre 70 e 

O governo federal não vai 
interferir para controlar o 
preço do barril de petróleo 
no Brasil. Quem garante é 
o presidente Jair Bolsonaro 
ao reforçar no seu perfil no 
Twitter, nesta segunda-feira 
que “não existe possibilida-
de de o governo aumentar a 
Cide (Contribuições de In-
tervenção no Domínio Eco-
nômico) para manter os pre-
ços dos combustíveis”.

 “O barril do petróleo 
caiu, em média, 30% (US$ 
35 o barril). A Petrobras 
continuará mantendo sua po-
lítica de preços sem interfe-
rências. A tendência é que os 
preços caiam nas refinarias”, 
escreveu.

Os preços do petróleo che-
garam a cair mais de 30%, o 

maior recuo diário desde a 
Guerra do Golfo, em 1991, 
após a Arábia Saudita ter si-
nalizado que elevará a pro-
dução para ganhar participa-
ção no mercado. Os sauditas 
cortaram seus preços oficiais 
de venda, após a Rússia se 
recusar a aderir a cortes adi-
cionais de oferta, propostos 
pela Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) para estabilizar os 
mercados da commodity.

De acordo com o ministro 
de Minas e Energia, Ben-
to Albuquerque, o governo 
federal não vai adotar ne-
nhuma medida emergencial 
neste momento, mas está 
estudando instrumentos que 
poderão ser aplicados em 
caso de variações abruptas 

do preço do barril do petró-
leo, tanto para cima quanto 
para baixo. Os estudos estão 
sendo conduzidos há mais de 
seis meses pelos ministérios 
de Minas e Energia e da Eco-
nomia.

“Estamos observando al-
guns instrumentos que no 
futuro poderão ser aplicados, 
mas não no caso particular 
do que está acontecendo no 
dia de hoje”, disse o minis-
tro, após participar do Se-
minário Empresarial Brasil-
Estados Unidos, na Flórida, 
ao lado de Bolsonaro. “Isso 
passa, em um espectro mais 
amplo, pelas reformas que 
estão sendo conduzidas pelo 
Congresso Nacional e que 
serão apresentadas pelo go-
verno”, explicou em referên-

cia à reforma tributária.
Albuquerque informou 

que a Cide é um dos compo-
nentes desses instrumentos, 
assim como o PIS/Cofins 
(Programas de Integração 
Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-
blico/Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade 
Social) e o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). “Mas 
isso tudo é um exercício que 
pode ser refletido, mas não 
tem a ver com nenhuma ação 
agora que vai ser tomada 
pelo governo”, reforçou. De 
acordo com ele, o Ministério 
da Economia, liderado pelo 
ministro Paulo Guedes, está 
à frente de toda essa questão 
tributária.

90% da receita pública de-
pende do petróleo.

Crack do petróleo

O crack do petróleo pode 
pôr em xeque as ambicio-
sas reformas econômicas 
do príncipe herdeiro Moha-
med bin Salman, financiadas 
com as receitas do petróleo 
e destinadas, precisamente, 
a impedir que o país seja tão 
dependente do produto.

O colapso dos preços do 
petróleo também coincide 

com um expurgo real no qual 
os príncipes Ahmed bin Ab-
delaziz al Saud e Mohamed 
bin Nayef, irmão e sobrinho 
do rei Salman, foram pre-
sos na semana passada por 
terem promovido um golpe 
contra o príncipe herdeiro, 
de acordo com várias fontes 
ouvidas pela AFP..

Segundo fonte próxima à 
corte real, essas prisões são 
uma “mensagem” para re-
primir qualquer oposição a 
Mohamed bin Salman antes 
de sua entronização. O con-

fronto entre Riade e Mos-
cou, e os outros concorren-
tes do petróleo, será vencido 
pelo país mais resistente.

A Arábia Saudita tem re-
servas significativas e extrai 
seu petróleo a custos que 
desafiam qualquer concor-
rência - apenas US$ 2,80 por 
barril -, o que garante mar-
gens confortáveis. Mas, com 
uma economia mais diver-
sificada, a Rússia é um rival 
importante. “É pouco prová-
vel que Moscou ceda primei-
ro, certamente [não fará isso] 

antes de três ou seis meses”, 
de acordo com Chris Weafer, 
da Macro Advisory.

“A Rússia está em uma 
posição financeira muito 
melhor para resistir a uma 
guerra de preços do petróleo; 
possui reservas financeiras 
com 80 bilhões de dólares 
a mais do que as da Arábia 
Saudita”, afirma. Mas a po-
sição de Moscou pode mu-
dar se o preço do petróleo 
cair abaixo dos US$ 25 o 
barril por um longo período 
de tempo, avalia Weafer.

A Jiangxi Luxshare 
Intelligent Manufacture, 
a principal fabricante 
de fones sem fios da Ap-
ple, retomou a produção 
na província de Jiang-
xi, leste da China. As 17 
linhas de produção de 
AirPods estão agora em 

pleno funcionamento e a 
capacidade de produção 
pode atender à demanda 
nos próximos 10 meses, 
informou nesta segunda-
feira a fabricante chine-
sa.

O plano é produzir 48 
milhões de unidades de 

AirPods com uma recei-
ta operacional estimada 
em 30 bilhões de iuanes 
(US$ 4,3 bilhões) em 2020, 
afirmou o diretor de RH 
Zhang Xiaojian. No en-
tanto, a produção em fe-
vereiro teve uma queda de 
20% devido ao surto do 

novo coronavírus, acres-
centou.

“Vamos compensar a 
perda ao contratar mais 
trabalhadores e melhorar 
a eficiência da produção”, 
observou Zhang, acres-
centando que a compa-
nhia está acompanhando 

o progresso para garantir 
a realização de sua meta 
anual de produção.

Conforme a agência 
Xinhua, até 4 de março, 
a companhia tinha 43.170 
empregados, incluindo os 
novos contratados, com 
a taxa de retomada de 

trabalho ultrapassando 
90%. Fundada em de-
zembro de 2015, a com-
panhia é uma subsidiária 
da Luxshare Precision 
Industry. Teve uma re-
ceita operacional de 19,3 
bilhões de iuanes no ano 
passado.
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VALESUL ALUMÍNIO S.A.
(Companhia Fechada) - CNPJ/MF nº 42.590.364/0001-19 - NIRE nº 33.3.0015673-9

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores acionistas:
 A administração da Valesul Alumínio S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais 
e estatutários vigentes, apresenta a V.S.as as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo 

apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020

João Marcelo de Moura e Cunha
Diretor-Presidente

Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
 e administrativas
Administrativas 3(a) (789) (4.700)
Outras receitas (despesas) operacionais 3(b) 89.176 (45)

Prejuízo operacional 88.387 (4.745)
Resultado financeiro 4
Receitas financeiras 917 1.080
Despesas financeiras (118.340) (2.419)

Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (29.036) (6.084)
Tributo sobre o lucro
Tributo corrente (367) (248)
Tributo diferido (45) 700

Prejuízo do exercício (29.447) (5.632)
Quantidade de ações ao final do exercício 27.194.663 27.194.663

Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$ (0,00) (0,00)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais

Exercícios findos em
31 de dezembro de

2019 2018
Prejuízo do exercício (29.447) (5.632)
Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente (29.447) (5.632)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (29.036) (6.084)

Ajustes por: 
Reversão para processos judiciais (94.583) (1.980)
Provisão para perda de estoque - 678
Outros 115.324 (351)

Variação nos ativos e passivos 
Contas a receber 523 (186)
Tributos a recuperar 485 (252)
Depósitos judiciais 864 (62)
Fornecedores (1.037) 861
Tributos a recolher (349) (19)
Provisões para processos judiciais (352) (369)
Outros ativos e passivos (503) (35)

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (8.664) (7.799)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Aquisição de investimentos 6 21

Caixa líquido proveniente das atividades
 de investimento 6 21
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.902 -

Caixa líquido proveniente das atividades
 de financiamento 2.902 -
Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (873) (7.778)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.168 10.946

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 2.295 3.168
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro 

de 2019
31 de dezembro 

de 2018
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes
 de caixa 5 2.295 3.168
Tributos a recuperar 6 3.598 8.585
Outros 1 1

5.894 11.754
Ativo não circulante
Contas a receber
- partes relacionadas 7 47.776 48.299

Depósitos judiciais 8 113.807 19.259
Outros 460 -

162.043 67.558
Investimentos 296 302

296 302
Total do ativo 168.233 79.614
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores -
Partes relacionadas 2.166 1.718

Outros 391 25
2.557 1.743

Passivo não circulante
Provisões para processos
judiciais 8 127.615 13.299

Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC 2.902 -

Outros 1.259 1.225
131.776 14.524

Total do passivo 134.333 16.267
Total do patrimônio líquido 9 33.900 63.347
Total do passivo e
 patrimônio líquido 168.233 79.614
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais
Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 653.981 (585.002) 68.979
Prejuízo do exercício - (5.632) (5.632)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 653.981 (590.634) 63.347
Prejuízo do exercício - (29.447) (29.447)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 653.981 (620.081) 33.900
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DIRETORIA
João Marcelo de Moura e Cunha

Diretor-Presidente
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis

Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Flávio Ferreira
Contador - CRC-RJ 085525/O-0

Jander Costa da Silva
Gerente de Controladoria

1. Contexto operacional: A Valesul Alumínio S.A. (“Sociedade”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”)
e com sede no Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente, a Sociedade não está
realizando atividades operacionais.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações 
financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Contabilidade 
para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da 
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas 
pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos 
subsequentes foram avaliados até 31 de janeiro de 2020, data em que a 
emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Em janeiro 
de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão 
de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os impactos do 
evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale, 
não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios 
da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em 
decorrência do evento. c) Novos pronunciamentos: CPC 06 (R2) - Operações 
de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, os arrendatários deverão 
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo 
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, 
incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma 
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios 
de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações 
financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Administração 
avaliou o impacto da adoção da referida norma, e concluiu que não há impactos  
nas suas demonstrações financeiras. ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de 
impostos - A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização 
do imposto de renda. O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar 
os impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir os efeitos da 
incerteza. A sociedade avaliou os requerimentos dessa nova interpretação e 
concluiu que não há impacto significativo em suas demonstrações financeiras.
3. Receitas (despesas) operacionais e administrativas
a) Administrativas Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Serviços (i) (507) (4.041)
Pessoal (ii) (275) (577)
Outras (7) (82)
Total (789) (4.700)
(i) Refere-se basicamente a redução de serviços advocatícios. 
(ii) Decorre basicamente da redução de despesas com assistência médica
supletiva (AMS).
b) Outras receitas (despesas)

operacionais, líquidas
Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Provisão (reversão) de processos judiciais - 1.980
Liquidações/Custas Judiciais - (411)
Assistência Médica Supletiva (AMS) (785) (955)
Provisão para perda de estoque - (678)
Perda com impostos (4.502) -
Reversão de provisão para perda(i) 94.583 -
Outras (120) 19
Total 89.176 (45)
(i) Decorre de uma reversão de provisão para perda de processo cível no
montante de R$94.134, cuja matéria processual é sobre contrato administra-
tivo de energia e a legalidade do seguro apagão.
4. Resultado financeiro Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Despesas financeiras
Juros e atualização monetária de processos judiciais(i) (116.153) (415)
Comissões de fiança (692) (1.161)
Seguro garantia (1.168) (786)
Outras (327) (57)

(118.340) (2.419)
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 88 314
Variações monetárias e cambiais 829 766

917 1.080
Resultado financeiro líquido (117.423) (1.339)
(i) Decorre da constituição de provisão processo cível no montante de
R$94.134, cuja matéria processual é sobre contrato administrativo de energia 
e a legalidade do seguro apagão.

5. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de
2019 2018

Caixa e bancos 1.411 457
Aplicações financeiras 884 2.711
Total 2.295 3.168
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras em 31 
de dezembro de 2019 referem-se a aplicações de Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) no montante de R$382 (R$2.511 em 2018) e R$502 (R$200 
em 2018) em notas compromissadas, prontamente conversíveis em caixa, 
sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou 
“CDI”). Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade reconheceu R$88 (R$314 
em 2018) como rendimento de aplicações financeiras em receitas financeiras.
6. Tributos a recuperar Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2018 2018

Tributos sobre o lucro 2.219 2.657
Imposto de renda retido na fonte ("IRRF")
a recuperar 872 994

Impostos e contibuições federais brasileiras(i) 265 4.692
Outros 242 242
Total 3.598 8.585
(i) Refere-se a redução de PIS/COFINS,  pela baixa de creditos a compensar
no período.
7. Contas a receber: Em 2019 a Sociedade possui um saldo de contas a rece-
ber referente às seguintes operações: (i) venda de créditos fiscais de imposto
de renda e contribuição social no valor de R$45.411 realizada em novembro
de 2013 com a Vale; (ii) reembolso com gastos de energia no montante de
R$2.325 e (iii) R$40 outras operações com a Vale S.A. (parte relacionadas).
8. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações em anda-
mento na esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas decor-
rentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada 
pela opinião de consultores legais. Passivos contingentes consistem em cau-
sas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda
é classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não
é considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais.
Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigi-
da por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos
de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e
registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a deci-
são judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas. Em
2019, após avaliação do jurídico da Sociedade, foi definido que a melhor
apresentação das causas previdenciárias seria junto com as tributárias, e
não consolidada com a natureza trabalhista. Sendo assim, os saldos de 2018 
foram alterados para efeito comparativo dos depósitos judiciais, provisões
para contingências e passivos contingentes.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos
judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Processos
tributários 7.340 6.708 415.392 430.244 11.574 10.931

Processos
cíveis(i) 116.697 2.664 3.284 3.272 99.466 77

Processos
trabalhistas 3.578 3.927 2.656 5.640 2.767 8.251

Total 127.615 13.299 421.332 439.156 113.807 19.259
(i) Decorre da reversão de provisão para perda e constituição de provisão de
processo cível no montante de R$ 94.134, cujo matéria do processo é sobre
contrato administrativo de energia e a legalidade do seguro apagão.
9. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e
2018 o capital social é de R$653.981 correspondendo a 27.194.662.975 
ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal.
10. Partes relacionadas 31 de dezembro de

2019 2018
Ativo circulante
Contas a receber com partes relacionadas 
Vale S.A. 47.776 48.299

47.776 48.299
Passivo circulante
Contas a pagar com parte relacionadas
Vale S.A. 2.166 1.718

2.166 1.718
Passivo não circulante
AFAC - adiantamento p/futuro aumento de capital
Vale S.A. 2.902 -

2.902 -
5.068 1.718

Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através 
de contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem 
sido estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser 
diferentes dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos 
administradores da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. 
Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e incentivos 
de longo prazo.
11. Classificação dos instrumentos financeiros Custo amortizado

31 de dezembro de
2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 2.295 3.168
Contas a receber  - parte relacionadas 47.776 48.299

Total dos ativos financeiros 50.071 51.467
Fornecedores - parte relacionadas 2.166 1.718
Adiantamento para futuro aumento de
capital - AFAC 2.902 -

Total dos passivos financeiros 5.068 1.718
12. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional
- As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL”
ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a
Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas
em reais. b) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os ativos
financeiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos
ativos e nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos.
Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado
(“FVTPL”) a menos que certas condições que permitam uma mensuração
subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(“FVOCI”) ou pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que na data
base destas demonstrações financeiras a Sociedade somente possui
instrumentos financeiros classificados como custo amortizado. Os passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classificados como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo
método da taxa de juros efetivos. c) Processos judiciais - Uma provisão é
reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos
para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A 
contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação
é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos
financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não
seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou
baixada quando a obrigação for liquidada.
13. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação
das Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas e
julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade.
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.
Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, na
opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no
curso da preparação dessas Demonstrações Financeiras não são subjetivas
ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica.
14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade 
monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto 
prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco 
estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de 
capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito
decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros.
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e
gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em 
um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade
atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte
utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito,
baseada em preços de mercado e informações financeiras da contraparte, bem
como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial.
(ii) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a
exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla
a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência
e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Carnaval de rua de SP 
movimenta R$ 2,75 bi

A Prefeitura de São Pau-
lo informou que o carnaval 
de rua de São Paulo injetou 
R$ 2,75 bilhões na econo-
mia da cidade este ano. O 
crescimento foi de 31% em 
relação a 2019. O público 
total foi de 15 milhões, au-
mento de 1 milhão de parti-
cipantes em relação ao ano 
passado.

Antes abandonado, e até 
proibido na gestão de Gil-
berto Kassab (2009-2012), 
o carnaval de rua foi re-
gulamentado na gestão do 
petista Fernando Haddad 
(2013-2016), em 2014, e 
desde então não para de 
crescer.

No primeiro ano após a 
regulamentação do carna-
val por Haddad, a cidade 

teve 210 blocos desfilan-
do no carnaval de rua. No 
ano passado foram 500. Em 
2020, foram 678 desfiles 
realizados entre 15 de feve-
reiro e 1º de março.

A maior parte do públi-
co era de mulheres (56,4%) 
e majoritariamente jovens 
entre 18 e 29 anos (65%). 
Do total, metade dos foli-
ões participou de mais de 
um bloco e 70,8% já tinham 
participado do carnaval de 
rua em anos anteriores. Per-
guntados sobre a avaliação 
do carnaval de rua, 95,7% 
de pessoas afirmaram que 
“sim, a prefeitura deve con-
tinuar investindo no Carna-
val de Rua de São Paulo”. 
Outras 70% disseram que a 
festa deve ser ampliada.

Do total de foliões, 
73,6% eram de São Paulo e 
26,4% eram turistas vindos 
de todas as regiões do esta-
do de São Paulo, do Brasil 
e de outros países. O perí-
odo de permanência média 
dos turistas foi de dois dias 
e o gasto médio durante a 
estadia foi de R$ 648,19.

O impacto econômico do 
carnaval de rua inclui gas-
tos com transporte, alimen-
tação, compras, hospeda-
gem e lazer, considerando-
se o público oficial. A maior 
parte dos visitantes veio da 
Região Metropolitana de 
São Paulo, representando 
cerca de 59,3%, seguido de 
pessoas do interior de São 
Paulo, com 20,7%, e de ou-
tros estados, com 19,4%.

Franquias no Rio faturam 
cerca de R$18 bi em 2019

Os empreendedores estão 
mais animados com a reação 
do mercado fluminense. 1ª 
Expo Franchising ABF Rio 
Médio Paraíba estimula o 
crescimento de franquias no 
interior do estado.

De acordo com balanço 
da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), o mer-
cado de franquias fluminen-
se faturou R$ 17,9 bilhões 
em 2019. Isso representa um 
crescimento de 7% do fatu-
ramento em relação ao mes-
mo período do ano anterior.

Os empreendedores estão 
mais animados com a rea-
ção do mercado fluminense 
que ocupa a segunda me-
lhor posição do país. O Rio 
de Janeiro é o 2º estado em 
número de redes no Brasil. 
Em 2019, o estado cresceu 
12% em número de redes, 
atingindo o patamar de 855 

marcas em operação. Além 
disso, em unidades expandiu 
10%, com 11.676 pontos de 
venda. A maioria das redes 
fluminenses atua nos merca-
dos de Alimentação (31,6%), 
Saúde, Beleza e Bem-Estar 
(17,2%), e Moda (13,8%).

“Estamos fazendo nosso 
dever de casa e estimulan-
do nossos empreendedores 
a fomentar o franchising no 
estado. Os números refletem 
a força do mercado flumi-
nense. Temos grandes mar-
cas com know how e força 
atuante em todo o país. As 
redes estão inovando e di-
versificando seus produtos e 
serviços e isso ajudou muito 
a alavancar os numeros do 
sistema de franchising”, afir-
ma o presidente da Seccional 
Rio de Janeiro da ABF, Beto 
Filho.

Uma das ações da ABF 

Rio para fomentar o cresci-
mento de franquias, princi-
palmente no interior do esta-
do, é a 1ª Expo Franchising 
ABF Rio Médio Paraíba que 
ocorre nos dias 27 e 28 de 
março na cidade de Volta 
Redonda, na região Sul Flu-
minense.

O evento será uma par-
ceria com a Associação Co-
mercial de Volta Redonda 
(Aciap-VR) e cerca de 30 
outras cidades ao entorno, 
incluindo municípios de Mi-
nas e São Paulo.

A Expo Franchising ABF 
Rio Médio Paraíba contará 
com 55 estandes numa área 
de 1.200m² do Shopping 
Park Sul e promete atrair 
mais de 280 marcas, além de 
fomentar o crescimento de 
franquias no interior do Rio 
e o desenvolvimento econô-
mico da região.
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SALOBO METAIS S.A.
CNPJ: Nº 33.931.478/0001-94

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2019 2018

Receita de vendas, líquida 3 5.585.443 5.386.337

Custo dos produtos vendidos 4(a) (2.912.196) (2.699.086)

Lucro bruto 2.673.247 2.687.251

Receitas (despesas) operacionais

Com vendas e administrativas (2.350) (2.329)

Outras receitas (despesas) operacionais,

líquidas 4(b) (85.551) (23.701)

Lucro operacional 2.585.346 2.661.221

Resultado financeiro 5

Receitas financeiras 306.755 295.576

Despesas financeiras (314.605) (140.139)

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 2.577.496 2.816.658

Tributos sobre o lucro 6

Tributo corrente (386.484) (415.748)

Tributo diferido (5.286) (16.468)

(391.770) (432.216)

Lucro líquido do exercício 2.185.726 2.384.442

Lucro básico e diluído por ação - Em R$ 0,26 0,29

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Em milhares de reais
Exercícios findos em 

31 de dezembro de

2019 2018

Lucro líquido do exercício 2.185.726 2.384.442

Outros resultados abrangentes - -

Total do resultado abrangente 2.185.726 2.384.442

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 2.577.496 2.816.658

Ajustes por: 
Depreciação, amortização e exaustão 11 e 12 556.244 536.396
Baixa de imobilizado 11 78.596 9.240
Reversão de processos judiciais (13.852) 7.411
Juros e variações monetárias, líquidas 184.345 (36.225)
Outros 376 164

Variações de ativos e passivos: 
Contas a receber 262.343 58.381
Estoques (97.981) 30.529
Tributos a recuperar 63.982 (120.776)
Aplicações de reinvestimento 6(c) (83.117) (38.679)
Fornecedores 181.151 (210.596)
Salários e encargos sociais (20.416) 17.562
Tributos a pagar 8.308 1.529
Outros ativos e passivos, líquidos (88.046) (54.365)

Caixa proveniente das atividades
operacionais 3.609.429 3.017.229
Imposto pagos (382.259) (236.782)

Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais 3.227.170 2.780.447

Fluxo de caixa das atividades de
investimento:
Adições ao imobilizado e intangível 11 (1.019.763) (436.882)

Caixa líquido utilizado nas atividades
de investimento (1.019.763) (436.882)

Fluxo de caixa das atividades de
financiamento:

Transações com acionistas: 
Dividendos pagos aos acionistas 16(c) (1.718.005) (1.095.000)
Devolução de dividendos pagos a maior
exercícios anteriores - 37.839

Amortização de debêntures 13 (327.624) (282.454)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de financiamento (2.045.629) (1.339.615)
Aumento no caixa e equivalentes de
caixa no exercício 161.778 1.003.950

Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício 2.635.633 1.631.683

Caixa e equivalentes de caixa ao
final do exercício 2.797.411 2.635.633

Transações que não envolveram caixa:
Adições ao imobilizado com custo da
desmobilização de ativos 14 (83.825) (67.557)

Adições para compensação ambiental 11 (86.021) (18.751)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais

Notas

31 de 
dezembro

de 2019

31 de 
dezembro

de 2018

Ativo

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 8 2.797.411 2.635.633

Contas a receber 9 1.240.051 1.498.094

Estoques 10 424.730 349.090

Tributos antecipados sobre o lucro 4.895 29.518

Tributos a recuperar 7 78.702 166.632

Outros 27.685 11.396

4.573.474 4.690.363

Ativo não circulante

Tributos a recuperar 7 71.932 18.423

Tributos diferidos sobre o lucro 6 82.068 87.353

Outros 167.752 86.941

321.752 192.717

Diferido 12 19.506 27.578

Intangíveis 11 4.733 4.574

Imobilizado 11 8.418.869 7.856.187

8.764.860 8.005.139

Total do ativo 13.338.334 12.771.419

Passivo

Passivo circulante

Fornecedores 9 509.560 324.367

Salários e encargos sociais 86.502 106.918

Tributos a recolher 7 173.409 159.538

Dividendos 16 390.477 429.501

Debêntures 13 357.594 312.199

Outros 16.812 19.801

1.534.354 1.352.324

Passivo não circulante

Debêntures 13 357.594 624.399

Obrigações para desmobilização de ativos 14 193.633 109.808

Provisões para processos judiciais 15 9.643 34.555

Outros 88.417 2.385

649.287 771.147

Total do passivo 2.183.641 2.123.471

Total do patrimônio líquido 16 11.154.693 10.647.948

Total do passivo e patrimônio líquido 13.338.334 12.771.419

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

Capital
social

Reserva
de ágio

Reserva
legal

Reserva de 
incentivos fiscais

Dividendo
adicional proposto 

Lucros
acumulados

Patrimônio
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 7.883.355 (58.390) 140.796 689.407 821.250 - 9.476.418
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.384.442 2.384.442

Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores - - - - (821.250) - (821.250)
Devolução de dividendos pagos a maior
exercícios anteriores - - - - 37.839 - 37.839

Recomposição de reservas de exercícios anteriores - - - 37.839 (37.839) - -
Apropriação para reservas - - 119.222 547.215 - (666.437) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (429.501) (429.501)
Dividendo adicional proposto - - - - 1.288.504 (1.288.504) -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 7.883.355 (58.390) 260.018 1.274.461 1.288.504 - 10.647.948
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.185.726 2.185.726

Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores - - - - (1.288.504) - (1.288.504)
Apropriação para reservas (nota 16) - - 109.286 514.532 - (623.818) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (390.477) (390.477)
Dividendo adicional proposto - - - - 1.171.431 (1.171.431) -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.883.355 (58.390) 369.304 1.788.993 1.171.431 - 11.154.693
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Salobo Metais S.A. (“Sociedade”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Socie-
dade realiza a exploração, lavra e beneficiamento mineral com o objetivo de
produzir e comercializar concentrado de cobre. As operações são realizadas
por meio de um complexo de mina e usina de beneficiamento localizado em
Carajás. A Sociedade foi constituída com o objetivo de atender as necessi-
dades das operações e plano de negócios do acionista controlador Vale S.A.
(“Vale”). As demonstrações financeiras da Sociedade para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019 foram elaboradas no pressuposto de sua continuida-
de operacional. 2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a)
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às uti-
lizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico
e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 31 de janeiro
de 2020, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada
pela Diretoria. Em janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina
do Córrego do Feijão de propriedade da Vale, acionista controlador da Socieda-
de. Os impactos do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações
financeiras da Vale, não havendo desdobramentos relevantes que impactem
o plano de negócios da Sociedade, bem como alterações em suas demons-
trações financeiras em decorrência do evento. c) Novos pronunciamentos:
CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil - A partir dessa nor-
ma, os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros
e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de
arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do esco-
po dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos
montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamen-
tos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente
mantidos. A Administração avaliou o impacto da adoção da referida norma,
e concluiu que não há impactos nas suas demonstrações financeiras. ICPC
22 Incerteza sobre tratamento de impostos - A interpretação explica como
considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC32 - Im-
posto de Renda, específica como contabilizar os impostos de renda correntes
e diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. A sociedade avaliou
os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto em
suas demonstrações financeiras. 3. Receitas de vendas: As transações de
receitas de vendas foram realizadas na sua totalidade com a Vale International
S.A. (parte relacionada) no montante de R$5.585.443 no exercício findo em 31
de dezembro de 2019 (R$5.386.337 em 2018) . A Sociedade tem como prática
exportar a totalidade de suas vendas e, portanto, tem imunidade e isenção de
tributação sobre as vendas. O aumento da receita refere-se à variação cambial
ocorrida no período, bem como um maior volume de vendas de concentrado
de cobre em 2019, no montante de 570 toneladas (552 toneladas em 2018).
4. Custos e despesas por natureza
a) Custo de produtos vendidos

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Pessoal 157.676 214.510
Material e serviço 1.310.635 1.123.554
Óleo combustível 202.160 184.928
Energia 221.570 221.747
Aquisição de produtos 246.438 221.702
Depreciação, amortização e exaustão 564.151 533.530
Outros 209.566 199.115

Total 2.912.196 2.699.086
Partes relacionadas 155.051 159.227
Terceiros 2.757.145 2.539.859
Total 2.912.196 2.699.086
Os custos unitários ficaram maiores em 2019, em função principalmente do 
maior preço dos insumos (diesel, energia, corpos moedores), material de ma-
nutenção e maior provisão com remuneração variável.
b) Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Receita na venda de materiais 11.803 8.786
Custo na venda de materiais (7.826) (7.255)

Reversão para perda de estoques de materiais 192 3.178
Amortização de ativo diferido (8.071) (8.072)
Gastos com externalidades (721) (1.269)

Reversão (provisão) de processos judiciais 13.852 (7.911)
Estudos e pesquisas (15.808) (14.725)

Custo com baixa de ativos (i) (57.911) (3.828)
Auto de infração (4.299) -
Despesas Lei Rouanet (4.819) (736)
Outros (11.943) 8.131

Total (85.551) (23.701)
(i) Em 2019 foi realizada uma avaliação dos itens relativos à supressão ve-
getal para ampliação da cava mina resultando na baixa dos registros antes 
classificados no ativo imobilizado.

5. Resultado financeiro Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Despesas financeiras
Juros brutos das debêntures (106.215) (115.238)
Juros e variações monetárias sobre empréstimos (i) (59.528) -
PIS e COFINS sobre receitas financeiras (12.858) (9.713)
Despesas com IOF (3.968) (57)
Juros e multas s/atraso de recolhimento de 

impostos (12.160) (249)
Variações monetárias e cambiais (79.174) (10.807)
Outras (40.702) (4.075)

(314.605) (140.139)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 245.146 123.319
Variações monetárias e cambiais 60.572 162.270
Outras 1.037 9.987

306.755 295.576
Resultado financeiro, líquido (7.850) 155.437
(i) Referem-se a juros e variações monetárias sobre empréstimos de curto
prazo contraídos no exercício de 2019.
6. Tributos sobre o lucro 31 de dezembro de
a) Imposto de renda diferido 2019 2018
Ativo tributário diferido
Diferenças temporárias:
Provisão para processos judiciais 3.422 11.930
Obrigações para desmobilização de ativos 39.891 15.156
Despesas pré-operacionais 16.741 23.222
Provisão para participação no resultado 10.483 19.741
Ágio na incorporação da Caulim do Brasil 

Investimentos ("CBI") (i) 11.531 17.547
Outros - (243)

Tributos sobre o lucro 82.068 87.353
(i) Refere-se à incorporação reversa da CBI ocorrida em 2001. O ágio da in-
corporação totalizou R$ 88.470, sendo 34% registrados como imposto diferido 
ativo (de modo a refletir apenas o benefício fiscal a ser realizado pela amorti-
zação fiscal do ágio) e o saldo remanescente de R$58.390 como reserva de
capital no patrimônio líquido, conforme Instruções 349 e 319 da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e CPC 18.
b) Reconciliação do imposto de renda: O total demonstrado como resul-
tado de tributos sobre o lucro no resultado está conciliado com as alíquotas
estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 2.577.496 2.816.658
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (876.349) (957.664)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Incentivos fiscais 514.532 547.215
Preço de transferência (28.338) (23.617)
Outros (1.615) 1.850

Tributos sobre o lucro (391.770) (432.216)
c) Incentivos fiscais: A Sociedade possui incentivo fiscal de redução de 75%
do imposto de renda. O incentivo é calculado com base no lucro fiscal da ati-
vidade (chamado lucro da exploração), e leva em conta a alocação do lucro
operacional pelos níveis de produção incentivada durante os 10 primeiros
anos de exploração da mina de Salobo, com início em 2014 e término em

2023. Um montante igual ao valor do imposto, que deixa de ser pago, deve 
ser apropriado em conta de reserva de lucros, no patrimônio líquido, sendo 
vedada a sua distribuição como dividendos aos acionistas. A Sociedade pode 
usufruir do incentivo para reinvestimento, em que o montante equivalente a 
30% do saldo imposto de renda devido, apurado pela alíquota de 15% sobre 
o lucro da exploração da atividade incentivada, pode ser reinvestido na aqui-
sição de novas máquinas e equipamentos, sujeito à aprovação posterior pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O mecanismo 
deste incentivo exige contrapartida em valor equivalente a 50% do benefício
por parte do contribuinte na aquisição dos bens. O subsídio fiscal para re-
investimento é registrado em conta de reserva de lucros, com impedimento
para distribuição aos acionistas. Esta subvenção fiscal irá expirar em 2023.
7. Outros tributos Tributos a recuperar Tributos a recolher

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019 2018 2019 2018

Imposto sobre circulação 
de mercadorias e serviços 
("ICMS") 16.517 16.577 2.213 1.176

Impostos e contribuições 
federais brasileiras(i) 133.906 168.267 135.501 129.298

Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos 
Minerais ("CFEM") - - 20.522 19.744

Imposto sobre serviços 82 83 409 2.700
Outros 129 128 14.764 6.620
Total 150.634 185.055 173.409 159.538
Circulante 78.702 166.632 173.409 159.538
Não circulante 71.932 18.423 - -
Total 150.634 185.055 173.409 159.538
(i) Refere-se a PIS/COFINS/IRRF s/aplicações a recuperar e IR/CS a reco-
lher no exercício de 2019.
8. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2019 2018
Caixa e bancos 389.391 3.244
Aplicações financeiras 2.408.020 2.632.389
Total 2.797.411 2.635.633
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de aplicações finan-
ceiras em 31 de dezembro de 2019 refere-se a aplicações de Certificados de 
Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$2.408.020 (R$2.632.389 em 
CDB 2018), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos 
certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
9. Contas a receber e
fornecedores

Contas a receber Fornecedores
31 de dezembro de 31 de dezembro de

2019 2018 2019 2018
Partes relacionadas
(conforme nota 17) 1.238.165 1.496.828 1.148.004 1.414.603

Terceiros 1.886 1.266 467.221 275.863
Total 1.240.051 1.498.094 1.615.225 1.690.466
10. Estoques 31 de dezembro de

2019 2018
Estoque de produtos (concentrado de cobre) 40.909 51.007
Estoque de materiais de consumo 398.420 312.874
Redução ao valor recuperável de estoque de consumo (14.599) (14.791)
Total 424.730 349.090

11. Imobilizado e intangíveis
Terrenos Imóveis Instalações Equipamentos

Ativos
minerários Outros

Imobilizado
em curso Intangível Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.481 2.169.485 1.273.593 1.063.954 2.736.694 497.128 127.213 5.588 7.875.136
Adições - - - - - - 523.190 - 523.190
Baixas - (387) (401) (3.915) - (2.681) (687) (1.169) (9.240)
Depreciação, exaustão e amortização - (67.016) (63.157) (150.567) (129.162) (115.457) - (2.966) (528.325)
Transferências - 77.992 136.452 88.440 14.449 101.248 (421.702) 3.121 -
Total 1.481 2.180.074 1.346.487 997.912 2.621.981 480.238 228.014 4.574 7.860.761
Custo 1.481 2.581.320 1.807.933 1.612.314 3.211.317 955.137 228.014 16.474 10.413.990
Depreciação acumulada - (401.246) (461.446) (614.402) (589.336) (474.899) - (11.900) (2.553.229)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.481 2.180.074 1.346.487 997.912 2.621.981 480.238 228.014 4.574 7.860.761
Adições(i) - - - - - - 1.189.610 - 1.189.610
Baixas - - (4.136) (19.465) (45.786) (5.990) (3.219) - (78.596)
Depreciação, exaustão e amortização - (73.234) (76.347) (169.932) (112.893) (112.514) - (3.253) (548.173)
Transferências 450 (6.314) 124.005 86.521 75.116 138.138 (421.328) 3.412 -
Total 1.931 2.100.526 1.390.009 895.036 2.538.418 499.872 993.077 4.733 8.423.602
Custo 1.931 2.554.486 1.959.464 1.653.192 3.236.130 1.088.056 993.077 19.886 11.506.222
Depreciação acumulada - (453.960) (569.455) (758.156) (697.712) (588.184) - (15.153) (3.082.620)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.931 2.100.526 1.390.009 895.036 2.538.418 499.872 993.077 4.733 8.423.602
(i) Em 2019, o aumento na aquisição de imobilizado, refere-se principalmente a fase de expansão da unidade de produção, denominada Projeto Salobo III.

12. Ativo diferido 31 de dezembro de
2019 2018

Custo 80.714 80.714
Amortização acumulada (61.208) (53.136)
Total 19.506 27.578

O saldo de R$80.714, mantido como ativo diferido, está sendo amortizado 
desde de 1º junho de 2012, data da entrada em operação da Sociedade. O 
prazo de amortização foi estipulado em 10 anos a partir dessa data. Em 2019 
e 2018 a amortização foi de R$8.071 para cada período.

Luiz Gustavo Reche
Diretor-Presidente

Marcelo Pereira da Silva
Diretor

Marcio Felipe Milheiro Aigner
Diretor

Senhores Acionistas:
A Diretoria da Salobo Metais S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e 
estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária o Relatório de atividades da Sociedade e 
as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Localizado a 100 km a noroeste do complexo de minério de ferro de Carajás, no município de Marabá - Estado do Pará 
e inserida na Província Mineral de Carajás, a Mina do Salobo produz concentrado de cobre contendo ouro associado 
para atender ao mercado externo.
Em 2019, a produção de cobre foi de 189,4 kt, levemente inferior ao ano anterior (192,6 kt), porém com produção a maior 
de ouro (2018: 11,2t vs 2019: 11,5t) em função principalmente da sua maior recuperação (2018: 71,7% vs 2019: 74,4%).
A receita líquida gerada em 2019 foi de R$5.585.442.555,00, ficando 4% acima em relação ao ano anterior 
(R$5.386.337.720,95), destacado principalmente pela maior receita de ouro.
Nossa estratégia de austeridade, com foco em melhorias e simplicidade nos processos, bem como redução de custos 
a níveis mundialmente praticados, vem favorecendo bons resultados à nossa Sociedade. 
Os investimentos aplicados estão sendo conduzidos de maneira criteriosa e encarados como fator estratégico para o 
alcance de metas de produção estabelecidas para os próximos anos e sustentabilidade do negócio.

A exemplo do ano anterior, o mercado mundial de cobre continua sofrendo constante oscilação relacionada ao preço, o 
que nos leva a uma busca contínua da competitividade, com baixos custos e qualidade do produto.
A Salobo Metais tem como principais pilares de gestão a saúde e segurança de nossos empregados e colaboradores, 
preservação do meio ambiente, responsabilidade social, respeito às comunidades locais e fornecedores, promovendo 
qualidade e valorização da vida.
A composição acionária da empresa SALOBO METAIS S.A. está representada:
- Vale S.A. – 99,99%
- DOCEPAR S.A. – 0,01%
Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale
S.A., bem como o comprometimento de todos os colaboradores pela dedicação e empenho na condução de nossas
operações e busca por resultados sustentáveis.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020.
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SALOBO METAIS S.A.
CNPJ: Nº 33.931.478/0001-94

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas - Salobo Metais S.A. - Opinião: Examina-
mos as demonstrações financeiras da Salobo Metais S.A. (“Sociedade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Salobo Metais S.A. em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à 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, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores cor-
respondentes ao exercício anterior: O exame das demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi conduzido sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de 
auditoria, com data de 22 de fevereiro de 2019, sem ressalvas e com pará-
grafo de ênfase relacionado a evento subsequente decorrente do rompimento 
da barragem de Brumadinho de sua controladora Vale S.A., ocorrido em 25 
de janeiro de 2019. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A administração da Sociedade é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade 
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 liqui-
dar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente 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, falsifica-

ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos 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 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 opera-
cional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das 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 financeiras, inclusive as divulgações e se es-
sas 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 ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020

PricewaterhouseCoopers Patricio Marques Roche
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1RJ081115/O-4

DIRETORES

Luiz Gustavo Reche
Diretor-Presidente

Marcelo Pereira da Silva
Diretor

Marcio Felipe Milheiro Aigner
Diretor

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Flávio Ferreira
Contador - CRC-RJ 085525/O-0

Jander Costa da Silva
Gerente de Controladoria

13. Debêntures 31 de dezembro de
2019 2018

Circulante 357.594 312.199
Não circulante 357.594 624.399
Total das debêntures 715.188 936.598
As debêntures foram emitidas em favor do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (“BNDES”) (parte relacionada) em decorrência de 
assunção de dívida da Vale para com o BNDES, relativa aos financiamentos 
tomados para desenvolvimento do Projeto Salobo, quando da incorporação 
dos direitos minerários. As debêntures estão sujeitas a atualização monetária 
com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
(“IGP-DI”) de 7,70% em 2019 (7,10% em 2018) mais juros remuneratórios de 
6,5% ao ano sobre o saldo atualizado, incorporados ao principal, sendo res-
gatáveis em cinco parcelas anuais e sucessivas, principal mais juros, a partir 
do segundo ano após a Sociedade atingir o faturamento comercial acumulado 
equivalente a 200.000 toneladas de cobre. Em 2019, a Sociedade realizou a 
amortização da 3ª parcela anual ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (“BNDES”), no montante de R$ 327.624, ficando as demais 
parcelas a serem amortizadas nos anos subsequentes. Essas debêntures 
não são conversíveis em ações, porém são conjugadas com bônus de subs-
crição que conferem ao seu titular o direito de subscrever ações preferenciais 
em aumento de capital a ser deliberado por Assembleia Geral Extraordinária.
14. Obrigações para desmobilização de ativos 31 de dezembro de

2019 2018
Saldo no início do exercício 109.808 42.251
Revisões nas estimativas de fluxos de caixa (i) 83.825 67.557
Saldo no final do exercício 193.633 109.808
(i) Em 2019, a Sociedade revisou seu plano de mineração, reduzindo a vida
útil de alguns ativos e o escopo de trabalho, gerando um aumento da provisão 
reconhecida no ativo imobilizado. A Sociedade utiliza diversos julgamentos
e premissas quando mensura as obrigações da descontinuação de uso de
ativos. Do montante provisionado não estão deduzidos os custos potenciais
cobertos por seguros ou indenizações. As taxas de juros de longo prazo utili-
zadas para desconto a valor presente e atualização das obrigações para des-
mobilização de ativos foram de 3,36% a.a. e 4,94% a.a. em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, respectivamente.
15. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhis-
tas, cíveis, ambientais e tributárias em andamento na esfera administrativa
e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são esti-
madas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores
legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas nas esferas
administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada como pos-
sível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado necessário
pela Sociedade, baseado na opinão dos consultores legais.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos
contingentes

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019 2018 2019 2018

Processos tributários - 935 164.012 126.695
Processos trabalhistas 9.204 9.594 29.437 26.522
Processos civíeis 2 23.467 23.606 389.038
Processos ambientais 437 559 53.193 51.459
Total 9.643 34.555 270.248 593.714
(i) A redução do saldo refere-se substancialmente a baixa de provisão prová-
vell, no montante de R$26 milhões(principal, juros e correção montaria) relati-
vo ao processo de cobrança de crédito pela empresa Santa Barbara Engenha-
ria, onde ocorreu acordo de pagamento entre ambas as partes. Simultanea-
mente, houve a baixa no passivos contingentes no montante de R$367.546,
referente ao mesmo processo.
16. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e
de 2018, o capital social é de R$7.883.355, correspondendo a 8.330.364.089 
ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. 
b) Reserva de lucros: Reserva legal - Constitui uma exigência para todas
as sociedades anônimas e representa a apropriação de 5% do lucro líquido 
anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital 
social. Reserva de incentivos fiscais - Resulta da opção de designar uma 
parcela do imposto de renda devido para investimentos em projetos aprova-
dos pelo governo bem como incentivos fiscais (nota 6c). c) Remuneração aos 

acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do lucro líquido 
do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a título de 
dividendo mínimo obrigatório.

31 de 
dezembro

de 2019

31 de 
dezembro

de 2018
Lucro líquido do exercício 2.185.726 2.384.442
Constituição de reserva legal 109.286 119.222
Constituição de reserva de incentivos fiscais 514.532 547.215
Dividendos mínimos obrigatórios 390.477 429.501
Dividendo adicional proposto (condicionado à 

aprovação em assembleia de acionistas) 1.171.431 1.288.504
Remuneração total do exercício 2.185.726 2.384.442
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2018 no montante de 
R$429.501 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2018, que fo-
ram pagos durante o ano de 2019, conforme Assembleia Geral Ordinária de 
30 de maio de 2019. Em 2019, a Sociedade registrou como dividendos míni-
mos obrigatórios um montante de R$390.477. Adicionalmente, em delibera-
ção da Assembleia Geral Ordinária de 30 de maio de 2019, foram aprovados 
e pagos os dividendos adicionais propostos do resultado de 2018, no montan-
te de R$1.288.504. Em 2019, foram registrados como dividendos adicionais 
propostos um montante de R$1.171.431.
17. Partes relacionadas
Representados pelas seguintes operações com partes relacionadas à Sociedade:

31 de dezembro de
2019 2018

Ativo circulante
Contas a receber com partes relacionadas
Vale S.A. 2.359 632
Vale International 1.235.805 1.496.196
Outros 1 -

1.238.165 1.496.828
Passivo circulante
Contas a pagar com partes relacionadas
Vale S.A. 25.588 41.376
Fundação Vale do Rio Doce Seguridade Social 1.167 1.196
Vale Energia S.A. 2.553 2.433
Outros 13.031 3.499
Debêntures a pagar
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 357.594 312.199
Dividendo a pagar
Vale S.A. 390.477 429.501

790.410 790.204
Passivo não circulante
Debêntures a pagar
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social 357.594 624.399
357.594 624.399

1.148.004 1.414.603
Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de 
contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido es-
tabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes dos 
firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores da 
Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:

31 de dezembro de
2019 2018

Receita bruta
Receita de venda de cobre - Vale International 5.585.443 5.386.337

5.585.443 5.386.337
Despesas gerais - Vale S.A. 175.458 183.593
Despesas com energia - Vale Energia S.A. 19.805 18.533
Outros 12.678 4.811
Resultado líquido gerado pelas operações com 

partes relacionadas 5.793.384 5.593.274

18. Classificação dos instrumentos financeiros
A classificação dos ativos e passivos financeiros por moeda é a seguinte:

31 de dezembro de
2019 2018

Custo amortizado em R$ em US$ Custo amortizado em R$ em US$
Caixa e equivalente de caixa 2.797.411 2.797.411 - 2.635.633 2.635.633 -
Contas a receber 1.240.051 4.246 1.235.805 1.498.094 32.601 1.465.493
Total dos ativos financeiros 4.037.462 2.801.657 1.235.805 4.133.727 2.668.234 1.465.493
Fornecedores 509.560 466.401 43.159 324.367 299.525 24.842
Salários e encargos sociais 86.502 86.502 - 106.918 106.918 -
Debêntures 715.188 715.188 - 936.598 936.598 -
Total de passivos financeiros 1.311.250 1.268.091 43.159 1.367.883 1.343.041 24.842

19. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional e 
moeda de apresentação - As demonstrações financeiras são mensuradas
utilizando o real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econô-
mico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). As operações em outras 
moedas são convertidas para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio
vigente na data das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes
da conversão pela taxa de câmbio do fim do período são reconhecidos no
resultado como despesa ou receita financeira e são gerados principalmente
devido à compra de insumos e vendas de produtos para o mercado externo
em dólares norte-americanos (“US$”). b) Estoques - Os estoques são apre-
sentados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido. Os custos
de produção são determinados pelos custos fixos e variáveis, direta e indi-
retamente atribuídos a produção, mensurados pelo método de custo médio.
Estimativa de perdas com estoques obsoletos ou de baixa movimentação é
reconhecida. c) Remoção de estéril para acessar os depósitos de minério 
(“stripping costs”) - Os custos associados à remoção de estéril e outros
resíduos (“custo de remoção estéril” ou “stripping costs”) incorridos durante o
desenvolvimento da mina, antes da produção, são capitalizados como parte
do custo depreciável do ativo imobilizado em desenvolvimento. Tais custos
são amortizados pelo período da vida útil da mina. Os custos de estéril incor-
ridos na fase de produção são adicionados ao valor do estoque. Os custos
de remoção de estéril são mensurados pelos custos fixos e variáveis, direta
e indiretamente atribuídos a sua remoção e, quando aplicável, é deduzido
de eventual impairment, nos mesmos moldes adotados para a unidade gera-
dora de caixa no qual pertence. d) Ativos diferidos - O diferido é composto
por gastos na fase pré-operacional da Sociedade. Com a implantação da Lei
11.638/07 e, posteriormente, a Lei 11.941/09 que atualizaram a Lei 6.404/76,
o ativo diferido passou a não mais existir, sendo que o saldo existente até a
data de 31 de dezembro de 2008 poderia ser totalmente eliminado, realoca-
do, quando possível, para outras contas do ativo, ou mantido até a completa
amortização desse saldo. A Sociedade efetuou a análise sobre a natureza
dos valores registrados no diferido, reclassificando parte do diferido para o
imobilizado. A Sociedade optou por manter o saldo remanescente de 31 de
dezembro de 2008 e amortizar o valor do ativo diferido pelo prazo de 10 anos
iniciado a partir da fase de operação da Sociedade em 2012. e) Imobiliza-
do – Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou
construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor
recuperável. Os custos dos ativos minerários desenvolvidos internamente são 
determinados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos à construção
da planta da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o período de
construção; (iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv) estimativa
de gastos com descomissionamento e restauração da localidade; e (v) outros
gastos capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento da mina

(quando o projeto se prova gerador de benefício econômico e existem capa-
cidade e intenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão dos ativos 
minerários é apurada com base na relação obtida entre a produção efetiva 
e o montante total das reservas minerais provadas e prováveis. Os demais 
ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na vida útil 
estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para 
serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os terrenos que não são 
depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 15 a 50 anos
Instalações 8 a 42 anos
Equipamentos 2 a 33 anos
Ativos minerários Produção
Outros 2 a 50 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de 
áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, ser-
viços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e de-
preciados durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima 
parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O 
ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recupe-
rável. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não há indicação de que os ativos 
imobilizados possam ter sofrido desvalorização. f) Instrumentos financeiros 
- A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu modelo de
negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos fluxos de
caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são mensurados ao va-
lor justo por meio do resultado (“FVTPL”) a menos que certas condições que
permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado sejam atendidas. 
Sendo que na data-base destas demonstrações financeiras a Sociedade so-
mente possui instrumentos financeiros classificados como custo amortizado.
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classi-
ficados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atuali-
zados pelo método da taxa de juros efetivos. g) Provisão com obrigações
de desmobilização de ativos - A provisão refere-se aos custos para o fecha-
mento da mina e desativação dos ativos minerários vinculados. No reconhe-
cimento da provisão, o custo correspondente é capitalizado como parte do
ativo imobilizado e a depreciação mensurada na mesma base dos bens a que 
se refere e reconhecida no resultado do exercício. O passivo de longo prazo
é atualizado financeiramente pela taxa de desconto de longo prazo livre de
risco aplicável ao passivo e registrado contra o resultado do exercício, como
despesa financeira e é liquidado quando do início do desembolso de caixa ou

contração de obrigação a pagar referente ao fechamento da mina ou desati-
vação dos ativos minerários. h) Reconhecimento da receita - A Sociedade 
adotou a partir de 1º de janeiro de 2018, a CPC 47 – Receita de contratos com 
clientes. A CPC 47 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de 
receita, substituindo o CPC 30 Receita, a IAS 11 Contratos de Construção e 
as interpretações relacionadas. A CPC 47 estabeleceu um modelo de cinco 
etapas para o reconhecimento de receita de contratos com clientes. Como a 
transferência de riscos e benefícios geralmente coincide com a transferência 
de controle dos produtos, o momento do reconhecimento da receita de venda 
de commodities não foi impactado pela adoção dessa nova norma. As vendas 
da Sociedade são realizadas de forma preponderante na modalidade do Inco-
terms conhecida como Free on Board (“FOB”), na qual a Sociedade não é 
responsável pelo serviço de frete após a transferência de controle do produto 
ao cliente, que ocorre no momento do embarque da mercadoria. i) Tributos 
corrente e diferido sobre o lucro - A provisão para tributos sobre o lucro é 
calculada com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre 
o lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lu-
cro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é de 34%. Os tributos 
diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribui-
ção social e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente, levan-
do-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por
projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas inter-
nas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem
sofrer alterações no futuro. j) Processos judiciais - Uma provisão é reconhe-
cida no momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria
jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para li-
quidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapar-
tida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada
de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incor-
ridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais conside-
rada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a
obrigação for liquidada. 20. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estima-
tivas e julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Socieda-
de. Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em
cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revi-
são das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. 
As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na pre-
paração destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas: a) Re-
servas minerais e vida útil das minas - As estimativas de reservas prova-
das e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas
são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente
aceitas. O cálculo das reservas requer que a Sociedade assuma posições
sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, 
taxas de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e cus-
tos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas pode-
rão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da
Sociedade. A estimativa do volume das reservas minerais é base de apura-
ção da parcela de exaustão das respectivas minas e, sua estimativa de vida
útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação am-
biental das minas quando da sua baixa contábil do ativo imobilizado. Qual-
quer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil
dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de
depreciação, exaustão e amortização, reconhecidos nas demonstrações fi-
nanceiras como custo dos produtos vendidos. Alterações na vida útil estima-
da das minas poderão causar impacto significativo nas estimativas da provi-
são de gastos ambientais, de sua recuperação quando da sua baixa contábil
do ativo imobilizado e das análises de impairment. b) Desmobilização de
ativos - A Sociedade reconhece uma obrigação segundo o valor justo para
desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem. A Sociedade
considera as estimativas contábeis relacionadas com a recuperação de áreas 
degradadas e os custos de encerramento de uma mina como uma prática
contábil crítica por envolver valores expressivos de provisão e se tratar de
estimativas que envolvem diversas premissas, como taxas de juros, vida útil
do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de
exaustão da mina. Estas estimativas são revisadas anualmente. c) Tributos
diferidos sobre o lucro - A determinação do reconhecimento para os tributos 
diferidos sobre o lucro, ativo e passivo, requer a utilização de estimativas.
Para cada crédito fiscal futuro, a Sociedade avalia a probabilidade de parte ou
do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalorização
depende da avaliação, pela Sociedade, da probabilidade de geração de lu-
cros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento de vendas,
preços de commodities, custos operacionais, planos de reestruturação, cus-
tos de recuperação de áreas degradadas e custos de capital planejados.
d) Processos judiciais - Por sua natureza, os processos judiciais serão re-
solvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocor-
rer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atua-
ção da Sociedade e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de esti-
mativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais 
resultados dos eventos futuros. 21. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de 
liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para 
assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do 
caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital e esta-
belecer uma estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negó-
cios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Socie-
dade ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações comerciais e 
investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece 
uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para 
manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de 
crédito de recebíveis - A Sociedade atribui uma classificação de risco de cré-
dito interna para cada contraparte utilizando sua própria metodologia quanti-
tativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de mercado e infor-
mações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas sobre 
o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de in-
vestimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por
aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira
e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes con-
trapartes que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mer-
cado - A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e
operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais
a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros 
e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto,
oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada
periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da
estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A Sociedade emite diversas polí-
ticas de seguros, tais como: política de seguro de riscos operacionais, seguro
de risco de engenharia (projetos), responsabilidade civil, seguro de vida para
seus funcionários, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às
utilizadas em geral na indústria de mineração, são emitidas de acordo com os 
objetivos definidos pela empresa, a prática de gestão de risco corporativo e as
limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma geral, os ativos da
empresa diretamente relacionados as suas operações estão contemplados
na cobertura dos seguros contratados.
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Guerra da Arábia e Rússia pode 
levar petróleo para US$ 20

A jogada da Arábia Saudita é de alto risco para 
fazer com que os russos aceitem uma nova redução 
na produção global de petróleo. Para os economistas 
do Goldman Sachs, esta guerra entre a Opep e a Rús-
sia provocará perdas mais acentuadas nos preços da 
matéria-prima. E estimam que a cotação do barril do 
Brent poderá cair até os US$ 20, nível que represen-
ta o mínimo em que muitos países que dependem do 
produto  podem sobreviver. Mas apontam que essa es-
tratégia surpresa alterou por completo o panorama do 
mercado de petróleo e gás e estimam um preço médio 
de US$ 30 para o segundo e terceiros trimestres deste 
ano, ressaltando que a guerra de preços agora será mais 
dura do que a de novembro de 2014, pois agora existe 
o coronavírus.

Essa estratégia dos sauditas, no entanto, não é nova, 
de veez que foi utilizada para desmotivar os produ-
tores norte-americanos de petróleo de xisto quando 
começaram a ganhar escala no mercado. Agora, pre-
tendem fazer um movimento mais agressivo possível 
para causar grande dano aos demais produtores para 
que aceitem os cortes de produção propostos pelos 
sauditas.

Nos mercados asiáticos, o pânico foi grande e, em Lon-
dres, a cotação do barril do Brent chegou a cair 31,48% 
para US$ 31,02, mas depois houve recuperação com a 
queda reduzida para 22,5% e os preços reagindo para US$ 
35,07. Em Nova York, o WTI desvalorizou 27,33%, che-
gando a US$ 30, mas também reagiu para US$ 32,14, com 
a baixa ficando em 22,14%.

Sauditas serão os maiores perdedores
O setor de energia responde por cerca de 80% das 

exportações da Arábia Saudita e por 66% da sua receita 
fiscal. Se a cotação do barril do Brent permanecer em 
US$ 35 sem um ajuste nos gastos, o país terá um déficit 
de quase 15% do PIB em 2020, enquanto as reservas 
internacionais líquidas podem se esgotar em cerca de 
cinco anos, a menos que o país use outras fontes de fi-
nanciamento, segundo o Abu Dhabi Commercial Bank. 
O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin 
Salman, iniciou uma guerra de preços que terá um custo 
muito elevado, pois o governo tinha como meta um dé-
ficit fiscal de 6,4% do PIB neste ano com a condição de 
que o preço médio se mantivesse na faixa de US$ 65, 
mas precisaria do petróleo estar sendo negociado perto 
de US$ 84 para equilibrar o orçamento deste ano. Para 
complicar ainda mais, os cidadãos sauditas se acos-
tumaram a benefícios, subsídios estatais e empregos 
públicos.

Bradesco altera avaliação sobre Petrobras
A Petrobras teve a sua recomendação reduzida de 

equivalente à compra para neutra. Os analistas do 
Bradesco BBI fazem a previsão de que haverá uma 
guerra de preços para fazer a Rússia voltar a negoci-
ar o corte na produção, mas acreditam que a solução 
acontecerá rapidamente, e como não sabem quando 
isso vai acontecer, mas trará resultados negativos com 
a redução do preço do barril do Brent de US$ 65 para 
US$ 35 depois subindo para US$ 55 no longo prazo. 
Por causa disso, reduziram o preço-alvo para o ADR da 
Petrobras de US$ 18 para US$ 11, ou de R$ 38 para R$ 
23,50 a ação preferencial. Para a Petrobras, no entanto, 
é prematuro projetar os impactos da queda do petróleo 
em suas operações e não indicou nada sobre mudança 
de preços dos combustíveis.

Lucro da Hypera cai 20% no trimestre
O lucro da Hypera teve redução de 20% no quarto tri-

mestre, mas aumentou 4,7% no exercício e se situou em 
R$ 1,18 bilhão, devido ao recebimento de créditos tribu-
tários que atingiram a R$ 91,8 milhões. Para os analistas 
do Bradesco BBI os resultados da farmacêutica foram um 
pouco mais fracos que o esperado no quarto trimestre de 
2019, pois a produção da indústria em Anápolis (GO) foi 
afetada pela depreciação da moeda brasileira frente ao dó-
lar e por despesas maiores. Embora a receita tenha sofrido 
impacto no final de 2019, o banco avalia que a Hypera 
projeta a volta da produção ao normal ainda em março e 
no segundo trimestre, o que deverá compensar os efeitos 
negativos do quarto trimestre., de vez que atualizaram as 
projeções, baseados na aquisição do remédio Buscopan e 
na recuperação de R$ 50 milhões nas vendas que a seca em 
Anápolis prejudicou. Como a competição é muito grande, 
os técnicos da instituição mantiveram a recomendação 
neutra para as ações, mas elevaram o preço-alvo de R$ 
36,00 para 43,00.

Coronavírus afetará pouco M. Dias. Branco
Depois de avaliar como positivo o balanço da M. Dias 

Branco, os analistas do Itaú BBA elevaram a nota das ações 
de abaixo para a média do mercado. Segundo os técnicos, 
o Ebitda chegou 30% acima das suas projeções e os fortes 
volumes de vendas de bolachas e massas ajudaram na di-
luição dos custos no quarto trimestre. E acreditam que a 
empresa cearense sofrerá pequeno impacto por causa do 
coronavírus, pois seus produtos dependem menos das lon-
gas cadeias globais de suprimentos e são consumidos nos 
lares. Porém, acham que a valorização do dólar pode ter 
efeitos nos resultados do segundo trimestre por causa do 
preço do trigo.

Acionistas da AES discutirão proposta
Os acionistas da AES Tietê vão se reunir na próxima 

sexta-feira para examinar a proposta de incorporação pela 
Eneva que, no momento, está sendo analisada por seus as-
sessores jurídicos e financeiros.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27  -  NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 13 de janeiro de 2020, às 10 horas, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fran-
cisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janei-
ro, CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única
acionista representando a totalidade do capital social; e (ii) a Diretores da
Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publica-
ção de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76.
Mesa: André Pires de Oliveira Dias - Presidente. Marcelo Pereira Malta de
Araújo - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi
autorizada, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente
ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1° do artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. A acionista aprova a eleição do Sr.
John Shojiro Suzuki, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade RG nº 25.014.449-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
260.176.488-02, com endereço comercial na Rua Francisco Eugênio, nº
329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900, para o cargo
de Diretor da Companhia a partir desta data. 2.1. O mandato do Diretor elei-
to iniciar-se-á nesta data, mediante a assinatura do termo de posse, e vigo-
rará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em exercí-
cio, qual seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, que
examinará os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 2.2. Con-
sultado anteriormente, o Diretor eleito declara que (a) não está incurso em
qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual
foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consi-
deradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não
tem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da
Lei nº6.404/76. 3. Em razão das deliberações constantes nos itens acima, a
acionista decide ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia,
com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020,
que examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76,
pertinentes ao exercício social de 2019, qual seja: Como Presidente: •
Marcelo Pereira Malta Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no
CPF/MF sob o nº 789.050.797-68; Como Diretores: • Jeronimo José
Merlo dos Santos, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 303.007.070-4 IFP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº
459.077.490-91; • José Augusto Dutra Nogueira, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.254.709 IFP/RJ e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 533.024.607-59; • John Shojiro Suzuki, brasi-
leiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
25.014.449-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02; •
Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o
nº 758.418.867-20; e • Sebastião Fernando da Costa Furquim, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.119.189-7
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52. 3.1. Todos os Dire-
tores possuem endereço comercial na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900. Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na
qualidade de Acionista; André Pires de Oliveira Dias, na qualidade de Pre-
sidente da Mesa, Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Presi-
dente e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata la-
vrada em livro próprio. Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente e Se-
cretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:
Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1 - Protocolo: 00-
2020/042063-1 - Data do protocolo: 20/02/2020. Certifico o Arquivamento
em 04/03/2020, Sob o número 00003858394.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 07 de janeiro de 2020 
- ATA Nº 002/2020 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente,
através do Portal de Governança Corporativa da Companhia, no dia 07 de
janeiro de 2020, às 18h30, conforme prerrogativa do artigo 24, parágrafo
único do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças:
presentes os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs.
Bernardo de Azevedo da Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, 
Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys,
Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como
secretário da reunião, o Diretor Comercial da companhia, Sr. Euzivaldo Vivi
Oliveira Reis. Pauta: (1) Destituição de Administradores - com base na
indicação de novos administradores, o Conselho de Administração decidiu,
por unanimidade, destituir os Srs. Marcelo Gonçalves Farinha e Euzivaldo
Vivi Oliveira Reis, respectivamente, Presidente e Diretor Comercial,
dos cargos para os quais foram eleitos na reunião Extraordinária do
Conselho de Administração de 06/02/2019 e 31/10/2018. (2) Eleição de
Administradores - conforme previsão do artigo 12, V do Estatuto Social
da companhia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade,
eleger, em complementação de mandato a expirar na data da Assembleia
Geral Ordinária de 2020, os administradores a seguir: (i) Presidente - Sr.
Antonio Gustavo Matos do Vale, brasileiro, casado, bancário, portador
da carteira de identidade nº MG-134.816, expedida pela Polícia Civil/
MG, inscrito no CPF sob o n° 156.370.266-53, residente e domiciliado em
Brasília/DF, com endereço comercial na Rua Senador Dantas nº 105 - 10º
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20031-923; (ii) Diretor Comercial
- Sr. Marcelo Gonçalves Farinha, brasileiro, casado, bancário, portador
da carteira de identidade nº 12158241, expedida pelo SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 063.750.328-73, residente e domiciliado em Brasília/
DF, com endereço comercial na Rua Senador Dantas, nº 105, 10º andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923; (iii) Diretor sem Designação
Especial - Sr. Euzivaldo Vivi Oliveira Reis, brasileiro, viúvo, bancário,
portador da carteira de identidade nº 1460477-96, expedido pelo SSP/BA,
inscrito no CPF sob o n° 285.175.125-53, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Senador Dantas, nº 105, 10º
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923. (2.1) o Presidente e os
Diretores ora eleitos, declaram não estarem incurso em nenhum crime que
os impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto, livres
e desimpedidos para ocuparem cargo da administração de sociedades
comerciais, em observância ao disposto no artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76. 
Declaram, ainda, que preenchem as condições previstas no Anexo II da
Resolução CNSP nº 330, de 2015. (3) Composição da Diretoria - face à
deliberação supra, ficará a Diretoria da Brasilcap Capitalização S.A. assim
constituída: Nome/Cargo: Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente;
Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial; Euzivaldo Vivi Oliveira
Reis - Diretor; Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho - Diretor.
(4) Funções dos Diretores Estatutários - o Conselho de Administração,
com base na delegação de competência conferida pelas Assembleias
Gerais Ordinárias e Extraordinárias Cumulativas, de 28/03/2018, e em
atendimento à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e
a Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, decide ratificar
as funções específicas dos diretores estatutários como segue: (i) Funções
de caráter executivo ou operacional: Membro da Diretoria/Cargo/Função
Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor
responsável pelas relações com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º,
I). Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável
técnico (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, II e Resolução CNSP 321/15,
art. 2º-A, II). Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial - Diretor
responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, III).
Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial - Diretor responsável pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos
de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, III). (ii) Funções de
caráter de fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/Cargo/Função
Específica: Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor - Diretor responsável pelo
cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03,
art. 1º, IV e 445/12, art. 2º, §2º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor -
Diretor responsável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04,
art. 9º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor - Diretor responsável pelos
controles internos específicos para a prevenção contra fraudes (Circular
SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). (5) Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária – com base nas disposições do artigo 12, II do Estatuto
Social da companhia, o Presidente desse Conselho apresentou e foi
aprovado por unanimidade o Edital de Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2020, às 15 horas,
para deliberar sobre as matérias constantes do Edital, no qual constam as
seguintes propostas: (i) renúncia de membro de Conselho Fiscal Titular;
(ii) destituição de membro de Conselho Fiscal Suplente; (iii) eleição de
membro de Conselho Fiscal Suplente; (iv) ratificar as deliberações do
Conselho de Administração sobre atos de destituição e de eleição de
Administradores, bem como composição da Diretoria. (6) Emissão e
Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor.
(7) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.
Presidente: Bernardo de Azevedo Silva Rothe. Conselheiros: Helio
Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys,
Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e a Sra. Maria
do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Secretário: Euzivaldo Vivi Oliveira
Reis. Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio. Euzivaldo
Vivi Oliveira Reis - Secretário - CPF nº 285.175.125-53. Homologada pela
PORTARIA SUSEP nº 224,  de  07 de fevereiro de 2020 e o que consta
do Processo SUSEP nº 15414.600982/2020-00. CERTIDÃO: Jucerja nº
00003854225 em 19/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2020 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPROP.
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPROP, CNPJ 29.478.746/0001-97, 
NIRE 354.0017758-6, Inscrição Estadual nº 454.562.232.110, com sede 
na Rua Cabo Diogo Oliver nº 449, Sala 02, Bairro Vila Mogilar, Mogi das 
Cruzes, SP, CEP 08773-000, convida a presença de todo o quadro societário 
composto de (20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 
28 de março de 2020 (Sábado) com primeira chamada as 08:00h, segunda 
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar da 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 em cumprimento 
ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será 
afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por 
circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar 
ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, 
quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa 
no exercício 2019; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios 
comprovatórios necessários no exercício 2019 e (3) Efetuar a eleição com 
rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o 
exercício 2020/2021. Mogi das Cruzes/SP, 09 de março de 2020.

Irineu Marciano, CPF 081.759.018-88 - Diretor Presidente.

Bolsa de Lisboa sente 
fuga dos investidores
Maiores perdas 
foram do BCP  
e da Galp

O mercado de ações por-
tuguês também sente a fuga 
em massa dos investidores 
para ativos financeiros de 
maior proteção. As duas 
ações mais afetadas nesta 
segunda-feira na Euronext 
Lisboa, Bolsa de valores de 
Lisboa, foram as do BCP 
(Banco Comercial Portu-
guês, conhecido como Mil-
lennium BCP o maior banco 
privado do país) e da Galp 
(grupo de empresas portu-
guesas do setor de energia, 
detentor da Petrogal e da 

Gás de Portugal).
Foi a maior queda diária 

registrada pela Bolsa de Lis-
boa desde 2008. O mercado 
acionista português reagiu 
como outras bolsas euro-
peias e mundiais com o im-
pacto da queda do valor do 
petróleo e também da epide-
mia do coronavírus. 

O site do jornal Público 
informou nesta segunda-fei-
ra que desde julho de 2016 
que o PSI-20 (índice que re-
úne as 20 maiores empresas 
cotadas na Euronext Lisboa, 
principal referência do mer-
cado de capitais português) 
não valia tão pouco. O PSI-
20 fechou a sessão desta 
segunda-feira com uma for-
te perda, de 8,66%, o que a 
levou para o seu nível mais 
baixo desde o verão de 2016, 

com mais de metade das 
ações a negociadas nos mí-
nimos dos últimos 12 meses

Entre os mais penalizados 
estão os títulos de duas das 
maiores empresas cotadas: a 
Galp e o BCP. A Galp afun-
dou 16,62%, contaminada 
pelas notícias sobre a queda 
abrupta do preço do petró-
leo em mais de 20%, para 
mínimos de 20 anos, depois 
da Arábia Saudita ter anun-
ciado que pretende inundar 
o mercado com petróleo ba-
rato como resposta à recusa 
da Rússia em reduzir a sua 
produção. A petrolífera por-
tuguesa seguiu assim a ten-
dência de seus pares mun-
diais e negocia nos valores 
mais baixos desde setembro 
de 2015.

Já o BCP sofreu uma que-

da de 15,18% contaminado 
pelos receios dos investido-
res sobre o impacto que a 
epidemia do novo corona-
vírus irá ter nas economias, 
com os alertas sobre reces-
são econômica em pratica-
mente todos os grandes blo-
cos econômicos mundiais. 

Outra empresa que não 
saiu ilesa foi a Mota-Engi 
(conglomerado português, 
líder nos setores da cons-
trução civil, obras públicas, 
operações portuárias, resídu-
os, águas e na logística) caiu 
14,2%. Com todas as empre-
sas impactadas. No grupo, a 
empresa que teve a menor 
perda foi a REN (Redes 
Energéticas Nacionais, uma 
empresa de transporte de 
eletricidade e gás natural)., 
com queda de -4,43%.

Fed ampliará ajuda aos mercados financeiros
O Federal Reserve de 

Nova York comunicou nesta 
segunda-feira que ampliará 
as injeções diárias de dinhei-
ro nos mercados financeiros 
de US$ 50 bilhões para US$ 
150 bilhões, como uma medi-
da protetora contra o impacto 
que vem causando a epidemia 
de coronavírus. Em setembro 
de 2019, o Fed de Nova York 
precisou intervir para adicio-
nar liquidez aos mercados 
quando as taxas de juros over-
night começaram a subir devi-
do a uma aparente preocupa-
ção com a falta de liquidez.

O aumento “deve ajudar a 
apoiar o bom funcionamento 
dos mercados de financia-
mento, à medida que os par-
ticipantes do mercado imple-
mentam planos de resiliência 
dos negócios em resposta ao 
coronavírus”, informou o Fed 
de Nova York em comunica-
do. A instituição usa o mer-
cado monetário para manter 
a taxa de juros da política do 
banco central alinhada com a 
faixa desejada.

Conforme a AFP, o Fed 
fez um corte nas taxas de 
emergência na semana pas-

sada, de meio ponto, para 
aumentar a confiança dian-
te das crescentes preocupa-
ções de que a propagação 
do Covid-19 possa impactar 
as economias dos EUA e do 
resto do mundo.

O Fed de Nova York afir-
mou que “esses ajustes vi-
sam garantir que a oferta de 
reservas permaneça ampla 
e atenuar o risco de pres-
sões do mercado monetário 
que podem afetar adversa-
mente a implementação das 
políticas”. As instituições 
financeiras usam os merca-

dos monetários para tomar 
empréstimos por períodos 
muito curtos, de um dia a um 
ano, uma função crucial para 
manter o ritmo da economia.

Nos chamados acordos de 
recompra, os bancos tomam 
empréstimos colocando ati-
vos como notas do Tesouro 
como garantia e depois re-
embolsam os empréstimos 
com juros no dia seguinte.

Isso lhes permite reabas-
tecer as reservas de dinheiro 
que mantêm no banco central 
sempre que o valor cair abaixo 
do mínimo exigido pelo Fed.
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HTK LENTES OFTÁLMICAS S.A
CNPJ/MF nº 19.300.038/0001-08

Diego Henrique Hirsch de Merlo Bessa - Diretor Maria Elena Gualberto - Contadora - CRC 035034-3

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ Mil)
2019 2018

ATIVO 28.416 14.552
Circulante 21.775 12.941
Disponibilidades: Caixa e Bancos 2.423 313
Contas a Receber: Clientes 9.989 6.445

Outros Créditos 10 33
Impostos a Recuperar 20 6

Estoques: Mercadorias p/Revenda 2.676 4.394
Importação em andamento 6.657 1.750

Ativo Não Circulante: IRPJ e CSLL Diferido 161 26
Total Circulante e Não Circulante 21.936 12.967
Imobilizado 6.392 1.525
Intangivel 88 60
PASSIVO 28.416 14.552
Circulante 12.102 5.800
Fornecedores 10.422 4.578
Emprestimos - 370
Honorarios, Salarios e Encargos 241 174
Impostos 497 197
Outras Contas a Pagar 206 78
Provisöes 736 403
Patrimônio Líquido 16.314 8.752
Capital Social 4.013 4.013
Reserva Legal 802 236
Reserva de Lucros p/Expansão 7.355 4.503
Reserva para Aumento de Capital 4.144

Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ Mil)
2019 2018

Receita Líquida de Venda 50.453 30.616
Custo dos Produtos Vendidos (26.889) (15.583)
Resultado Bruto Operacional 23.564 15.033
Despesas Operacionais: Desp./Receitas Operacionais (11.964) (9.788)
Depreciação (165) (140)
Outras Receitas/Despesas 99 (626)
Resultado Líquido Operacional 11.534 4.479
Despesas/Receitas Financeiras (190) (6)
Lucro do Exercicio antes IRPJ e CSLL 11.344 4.473
IRPJ e CSLL (3.783) (1.488)
Lucro do Exercicio 7.561 2.985

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro do Exercício 7.561 2.985
Ajustes por: Depreciação e Amortizações 165 140
      Empréstimos liquidados (370) (98)
      Redução / Aumento nos Estoques 1.718 (2.262)
      Importações em andamento (4.907) 29
      Aumento de contas a receber de Clientes (3.544) (2.358)
      Obrigações Fiscais, tributarias e sociais 300 138
      Aumento de Fornecedores 5.844 1.484
      Impostos Diferidos (135) (26)
      Salários e Provisões 397 63
      Outros Créditos 13 19
      Outras Contas a Pagar 128 74
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 7.170 188
Atividades Investimentos
Pagamentos pela aquisicao de ativo imobilizado e intangível (5.060) (134)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos (5.060) (134)
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa 2.110 54
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa 2.110 54
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercicio 313 259
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercicio 2.423 313

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19, 2018 e 2017
(Em R$ Mil) Reserva de Lucros

Detalhamento

Capital
Reali-
zado Legal

Res Lu-
cros p/

Expansão

Res p/
Aum de 
Capital

Lucro/
Pre-

juizo Total
Saldos em 31/12/17 4.011 - - - 1.754 5.765
Destinação do lucro 88 1.666 - (1.754) -
Aumento de capital 2 - - - - 2
Lucro do excerc. em 31/12/18 - - - - 2.985 2.985
Destinação do lucro - 149 2.836 - (2.985) -
Lucro do excerc. em 31/12/19 - - - - 7.561 7.561
Destinação do lucro 565 2.853 4.144 (7.561) 1
Saldo em 31/12/19 4.013 802 7.355 4.144 - 16.314

Notas Explicativas (R$ Mil): 1 - Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras. As demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 2018 foram apresen-
tadas pela Legislação Societária. Essas demonstrações, foram elaboradas com 
observancia ao Princípios de Contabilidade emanados da Lei das S.A.. 2 - Prin-
cipais Praticas Contabeis. 2.1 - Base de apresentação: As demonstrações 
contabeis foram de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
base nas disposições contidas na NBC TG 1000 Contabilidade para pequenas 
e médias empresas, aprovadas pela Resolução CFC n 1,255/09 - 2.2. Principais 
práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contabeis con-
solidadas: a) Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações 
contabeis estão apresentadas em reais (R$). O real é a moeda funcional e a 
principal moeda do ambiente econômico em que a Cia. opera. b) Caixa e ee-
quivalencia de caixa. Foram considerados com caixa ou equivalente de caixa 
as disponibilidades e os intrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a 
um risco insignificante de mudança de valor. c) Resultado das operações. O 
resultado das operações é apurada pelo regime de competencia. d) Ativos cir-
culantes e não circulante: Demonstrados ao custo incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais 

auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas. A provisão 
para créditos de cobranca duvidosa é calculada com base nas perdas avaliadas 
como prováveis, cujo montante é considerado suficiente para perdas na realiza-
ção das contas a receber. A empresa classifica seus instrumentos financeiros 
sob as seguintes categorias:(i) mantidos para negociação e (ii) empréstimos e 
recebiveis. A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos 
financeiros foram adquiridos. f) Imobilizado - Está demonstrado ao Custo de 
Aquisição e ajustado por por Depreciação Acumulada calculada pelo método 
linear g) Passivos Circulante e Não Circulante. Demonstrados por valores co-
nhecidos ou calculaveis, incluindo, quando aplicavel os encargos e as variações 
monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos, deduzidos das corre-
pondentes despesas a apropriar; A provisão para o IR é constituida a aliquota 
de 15% do lucro tributável a aliquota de 9% do lucro ajustado antes do IR. h) 
Uso de estimativas- Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário 
utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras transações, As demon-
trações contábeis da empresa, incluem portanto, várias estimativas referentes á 
seleção das vidas úteis do ativo imobilizado do ativo intangivel, provisões para 
passivos contingentes, determinação das provisões para IR e outras similiares.

Legislação Societária
3 - Imobilizado 2019 2018
Custo Corrigido: Imóveis e Benfeitorias 662 662
Máquinas e Equipamentos 1.112 978
Móveis e Utensilios 294 220
Instalações 33 33
Aquisicao imobilizado em andamento 2.161 -
Adiantamentos a Fornecedores 2.613 -
Outras 296 170
Depreciação Acumulada (779) (538)
Imobilizado Líquido 6.392 1.525
4 - Capital Social. O Capital Social é de R$ 4.013 Mil, 4386 ações nominativas 
sem valor nominal. 5 - Cobertura de Seguros. Os Bens do Ativo Imobilizado 
sujeito a risco estão cobertos por montantes considerados suficiente para 
cobrir eventuais sinistros. 6 - Instrumentos Financeiros: As principais 
operaçõesmrealizadas pela Cia. envolvendo instrumentos financeiros referem-
se a aplicações de curtissimo prazo e recebíveis. O Valor contabil destes 
instrumentos financeiros equivale aproximadamenteao seu valor de mercado.
7 - Receita Operacional Líquida 2019 2018 2017
Receita Bruta de Vendas 62.724 35.898 19.957
Receita de Serviços: (-) Devoluções (666) (422) (153)
Deduções da Receita: (-) Impostos Sobre Vendas (8.442) (4.860) (2.684)
(-)Frete Sobre Vendas (3.163) - -
Receita Operacional Liquida 50.453 30.616 17.120

CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS, CNPJ N° 29.995.271/0001-
06, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convidados os associados 
do “Centro Espírita Discípulos de Jesus” a se reunir em Assembleia Geral 
Ordinária, na sede social, na Rua Félix da Cunha n° 64, nesta cidade, no dia 
25 de março deste ano, às 20:00 (vinte horas), em primeira convocação, e, 
na eventual falta de quorum, em segunda convocação, às 20:30 (vinte horas 
e trinta minutos), com qualquer número de associados presentes, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a - Relatório da Diretoria pertinente 
às atividades desempenhadas nos anos civis de 2017, 2018 e 2019; b – 
Demonstrações financeiras e patrimoniais da instituição; c –  Parecer do 
Conselho Fiscal; d- Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal para 
o trênio 2020/2022. Rio de Janeiro, 05 de março de 2020. A Diretoria                                                                                                                      

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS, CNPJ N° 29.995.271/0001-
06, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convidados os 
associados do “Centro Espírita Discípulos de Jesus” a se reunir em 
Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, na Rua Félix da Cunha n° 
64, nesta cidade, no dia 25 de março deste ano, às 19:00 (dezenove horas), 
em primeira convocação, e, na eventual falta de quorum, em segunda 
convocação, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), com qualquer 
número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: a - Relatório da Diretoria pertinente às atividades de atualização 
da contabilidade nos anos civis de 2010 a 2016; b – Demonstrações 
financeiras e patrimoniais da instituição dos anos 2010 a 2016; d- Parecer 
do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 05 de março de 2020. A Diretoria

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
28/02/2020: Data, Local e Horário: Ao 28/02/2020, às 14h, na sede social 
da Cia., localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, 
RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina 
Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Dispensada a convo-
cação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Cia.. Ordem do Dia: Deliberar sobre a submissão à apro-
vação da Assembleia Geral de proposta para o pagamento de juros sobre 
o capital próprio (1ª parcela do ano de 2020). Deliberações: Considerando
a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade de votos, submeter à aprovação da Assembleia 
Geral proposta de distribuição de juros sobre capital próprio (1ª parcela do
ano de 2020) no montante de R$ 100 milhões, a serem registrados nas de-
monstrações financeiras da Cia. em fevereiro de 2020 e a serem pagos até
31/12/2020. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Caro-
lina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, 
Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Tian Jianguo, Miguel Ernesto
Klingenberg Calvo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo,
Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que
a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração da Cia.. RJ, 28/02/2020. Carolina Assano
Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 3859961 em 06/03/2020.

Segunda-feira dramática na B3
Petrobras perde 
mais de R$ 80 bi 
de valor  
de mercado

A queda no preço do pe-
tróleo internacional provo-
cou quase ou uma “heca-
tombe” na B3 nesta manhã 
de segunda-feira, depois de 
bolsas da Europa e Ásia re-
gistrarem queda. O relógio 
da bolsa paulista marcava 
10h30 quando foi acionado 
o circuit breaker, aviso de 
interrupção operacional. O 
Ibovespa registrava queda 
de 10,02%, aos 88.178,33 
pontos. E as ações da Petro-
bras desabavam 25% maior 
queda da história dos papéis, 
com a perda de valor supe-
rando R$ 81 bilhões no pior 
momento, o que causou im-
pacto entre os investidores 
e suscitou muitas análises 
de especialista de mercado. 
No fechamento, a queda do 
Ibovespa ultrapassou 12% e 
a Petrobras ON fechou com 
baixa de 31,01%. 

Em entrevista ao MONI-
TOR MERCANTIL, o pro-
fessor de finanças Carlos 
Heitor Campani, do Institu-
to Coppead de Administra-
ção - escola de negócios da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) -, expli-
cou que o mercado de ações 
é altamente impactado por 
questões globais, como vem 
acontecendo com o mercado 
de petróleo agora. O maior 
volume de produção fez os 
preços despencarem. “Junta 
isso com um efeito de risco 
que até certo ponto é impon-
derável como é a questão do 
coronavírus”, disse ele.

“Agora o mundo está 
caindo. Mas o mundo não 
está caindo como aqui, pois 
agora o país incorpora esses 
dois problemas mundiais 

com o nosso ‘momento Bra-
si’ que é de altíssima insta-
bilidade com a questão po-
lítica e econômica”, ressalta 
Campani. Na sua opinião 
existe um caminho para a 
prosperidade, uma possibi-
lidade de as reformas passa-
rem. Mas também existe por 
outro lado a possibilidade de 
a coisa desandar e das refor-
mas não serem aprovadas. 
“Com a baixa de juros no 
mercado brasileiro é natural 
que o dólar aumente de valor 
e a bolsa sofra impacto nega-
tivo porque o investidor es-
trangeiro retira o dinheiro do 
país, por não receber mais 
juros altos como antes”.

Segundo ele, quando se 
soma a questão do aumento 
do preço do petróleo, com 
a do coronavírus, e do risco 
Brasil você tem o que vimos 
hoje (segunda-feira) a bolsa 
caindo mais de 10% e as ações 
da Petrobras mais de 30%. “A 
estatal tem um risco Brasil na 
‘veia’. É uma empresa com 
forte capital do governo brasi-
leiro. Foi um dia duro para os 
investidores”.

Perguntado se os efeitos na 
Petrobras poderão ser mais 
fortes em virtude de ela ter 
vendido a BR Distribuidora, 
disse que por um lado a dis-
tribuição é menos afetada mas 
por outro lado o mercado vê 
com bons olhos a venda da 
BR. A Petrobras não estava 
conseguindo extrair o valor da 
empresa. Mas existe o valor 
de diversificação da Petro-
bras como um todo. “Por mais 
que faça sentindo economica-
mente tem os dois lados que 
ela fica mais concentrada em 
seu negócio principal que é 
produção de petróleo. Torna 
a empresa mais arriscada. O 
mercado caindo mais de 10% 
e a empresa 30%. No entan-
to, se as coisas derem certo e 
o Brasil for para frente é uma 
empresa que tem um super 
potencial de valorização”, res-
salta. 

“Acho que o investidor 
tem que manter a calma. O 
investidor que acordou nes-
ta segunda-feira e viu que 
perdeu 30% na Petrobras, 
por exemplo, ele já perdeu”, 
explica Campani. Também 
recomenda que o investidor 
não deve entrar no desespero 
e assumir esse prejuízo ven-
dendo tudo. “Se o investidor 
tiver paciência e permanecer 
na empresa, desde que acre-
dita nos fundamentos, ele 
poderá reverter essa situação 
no médio e longo prazo”, 
acrescenta.

Campani acredita que é 
necessário esperar a poeira 
baixar. O valor da Petrobras 
caiu, mas amanhã ou depois 
isso pode mudar. Tomar de-
cisão agora é arriscado. Ele 
diz que muitas empresas se 
aproveitam destes momen-
tos difíceis para comprar 
ações por valores mais bai-
xos. “Os grandes tubarões 
fazem isso com os investido-
res menores”, alerta.

Reação

A segunda-feira não foi 
o único dia ruim para a Pe-
trobras. As ações da estatal 
já haviam registrado forte 
recuo na sexta-feira, após 
a Rússia se recusar a aderir 
cortes adicionais de oferta, 
propostos pela Organiza-
ção dos Países Exportado-
res de Petróleo (Opep) para 
estabilizar os mercados da 
commodity. Na manhã desta 
segunda-feira, os papéis da 
Petrobras estavam em leilão 
de abertura, apontando que-
das de mais de 20% cada. 
Após a abertura os papéis 
continuavam movimento e 
desabavam mais de 23%.

Em Brasília, o presiden-
te em exercício, Hamilton 
Mourão, comentou a queda 
nos preços das ações da esta-
tal e disse que o governo vai 
esperar o mercado se acal-
mar antes de tomar qualquer 

medida: “Com a questão do 
petróleo aí, as nossas princi-
pais ações, que são da Petro-
bras, devem estar tendo uma 
flutuação bem grande. Va-
mos aguardar. As bolsas do 
mundo todo caíram, todas ti-
verem uma queda significa-
tiva. Vamos aguardar escla-
recer a situação para depois 
o governo ver que medida 
pode ser tomada.”

A disputa entre Arábia 
Saudita e Rússia ganhou o 
mundo e os preços do pe-
tróleo chegaram a cair mais 
de 30% nesta segunda-feira, 
o maior recuo diário des-
de a Guerra do Golfo, em 
1991. A Arábia Saudita avi-
sou que elevará a produção 
para ganhar participação no 
mercado. Os sauditas corta-
ram seus preços oficiais de 
venda.

Circuit breaker

O circuit breaker é um 
procedimento operacional 

da B3 que interrompe a ne-
gociação de ativos negocia-
dos em bolsa. Ele é acionado 
somente em momentos atípi-
cos de mercado, como forte 
queda de preços, baseado 
na oscilação do Ibovespa, o 
principal índice de ações do 
mercado brasileiro. Duran-
te o acionamento do circuit 
breaker não é possível rea-
lizar compras ou vendas de 
ativos na B3.

De acordo com a bolsa, o 
acionamento do circuit bre-
aker é feito em 3 estágios, 
obedecendo a percentuais 
de desvalorização do Ibo-
vespa: Estágio I - quando o 
Ibovespa desvalorizar 10% 
(dez por cento) em relação 
ao valor de fechamento do 
Ibovespa do dia anterior, a 
negociação é interrompida 
por 30 (trinta) minutos; Es-
tágio II - reabertas as nego-
ciações, caso a variação do 
Ibovespa atinja oscilação 
negativa de 15% (quinze 
por cento) em relação ao 

valor de fechamento do dia 
anterior, a negociação é no-
vamente interrompida por 
1 (uma) hora; Estágio III 
- reabertas as negociações, 
caso a variação do Iboves-
pa atinja oscilação negativa 
de 20% (vinte por cento) 
em relação ao índice de fe-
chamento do dia anterior, a 
B3 pode determinar a sus-
pensão da negociação por 
um período por ela defini-
do. Nesse caso, o mercado 
será comunicado pelos ca-
nais oficiais da B3.

Vale lembrar que o acio-
namento desses estágios não 
pode ocorrer nos 30 minutos 
finais da sessão de negocia-
ção do dia. Se a interrup-
ção da negociação ocorrer 
na última hora da sessão de 
negociação, o horário de en-
cerramento será prorrogado 
por, no máximo, 30 (trinta) 
minutos para reabertura e 
negociação ininterrupta dos 
ativos e dos derivativos.

Carlos Heitor Campani: ‘A estatal tem um risco Brasil na ‘veia’
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CNPJ nº 03.571.723/0001-39

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019
1. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS EM 2019: Destaques de 2019: • A 
produção working interest (WI) foi de 108,3 kboepd, um crescimento de 9% 
face a 2018, devido ao contínuo desenvolvimento do projeto Lula e início da 
produção dos projetos Berbigão e Sururu. • Entrada em operação da FPSO 
#8, na área Lula Extremo Sul em outubro de 2018, e entrada em operação da 
FPSO #9 em Lula Norte em fevereiro de 2019, a marcarem a conclusão da 
primeira fase de desenvolvimento dos projetos Lula e Iracema. • Entrada em 
operação da FPSO #10, na área de Berbigão e Sururu em novembro de 2019 
dando início à exploração destes projetos no polígono do pré-sal.  • Submissão 
à ANP da Declaração de Comercialidade da descoberta de Carcará, renome-
ando o campo como Bacalhau. A área também contou com um segundo DST 
a fim de suportar a definição da estratégia de desenvolvimento. • Início da 
campanha de exploração do Uirapuru no final de 2019 e aquisição de sísmica 
3D no projeto de C-M-791. 2. EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO: Visão geral da 
produção em 2019: • Produção WI de 108,3 kboepd, um aumento de 9% face 
ao período homólogo (99,1 kboepd), para o qual contribuiu o desenvolvimento 
dos projetos Lula e Iracema, nomeadamente o ramp-up da FPSO #8 na área 
de Lula Extremo Sul, a entrada de operação da FPSO #9 na área de Lula 
Norte e a entrada de operação da FPSO #10 na área de Berbigão e Sururu. 
Atividades de desenvolvimento: • Considerada uma referência no sector, a 
província do pré-sal brasileiro compreende grandes acumulações de petróleo 
de excelente qualidade. A Petrogal Brasil está presente nesta província desde 
a exploração e avaliação das primeiras descobertas na região e, desde então, 
tem estado exposta a várias das suas principais descobertas e desenvolvi-
mentos. • Os projetos mais significativos da Galp incluem o desenvolvimento 
de uma das maiores descobertas de petróleo nas últimas décadas no pré-sal 
da bacia de Santos no Brasil. • Hoje, a Petrogal Brasil, é a terceira maior 
produtora do país, tendo ultrapassado a marca de 100 kboepd em 2019, e 
continuando a crescer rapidamente com base em desenvolvimentos de ativos 
de elevada qualidade. 

Desenvolvimento típico de um projeto no pré-sal. • A Galp iniciou a produ-
ção no pré-sal em 2010, através da FPSO Cidade Angra dos Reis alocada 
à área piloto de Lula e, no final de 2019, encontravam-se em produção dez 
unidades FPSO, das quais sete na acumulação de Lula, duas na acumulação 
de Iracema e uma nas acumulações de Berbigão e Sururu. Lula e Iracema: 
Localizados na bacia do pré-sal de Santos, os campos de Lula e Iracema 
estão entre as maiores e mais produtivas descobertas de petróleo em águas 
profundas do mundo.

Unidade Designação Localiza-
ção

Capacida-
de Petró-
leo / Gás 
Natural

Início
de Pro-
dução

Ramp-
-up

Plau-
teau 

desde

Partici-
pação 

da Galp

FPSO #1
Cidade 

Angra dos 
Reis

Lula 
 Piloto

100 kbpd / 
5mm³/d

Out. 
2010

19 
meses

Abr. 
2012 9,21%

FPSO #2 Cidade de 
Paraty

Lula  
Nordeste

120 kbpd / 
5mm³/d

Jun. 
2013

15 
meses

Ago. 
2014 9,21%

FPSO #3 Cidade de 
Mangaratiba

Iracema 
 Sul

150 kbpd /  
8 mm³/d

Out. 
2014

13 
meses

Out. 
2015 10,00%

FPSO #4 Cidade de 
Itaguai

Iracema 
Norte

150 kbpd /  
8 mm³/d Jul. 2015 13 

meses
Jul. 

2016 10,00%
FPSO #5 Cidade de 

Maricá
Lula 
 Alto

150 kbpd /  
6 mm³/d

Fev. 
2016

10 
meses

Nov. 
2016 9,21%

FPSO #6 Cidade de 
Saquarema

Lula 
 Central

150 kbpd /  
6 mm³/d Jul. 2016 11 

meses
Mai. 
2017 9,21%

FPSO #7 P-66 Lula 
 Sul

150 kbpd /  
6 mm³/d

Mai. 
2017

11 
meses

Mar. 
2018 9,21%

FPSO #8 P-69
Lula  

Extremo 
Sul

150 kbpd /  
6 mm³/d

Out. 
2018

10 
meses

Jul. 
2019 9,21%

FPSO#9 P-67 Lula 
 Norte

150 kbpd /  
6 mm³/d

Fev. 
2019 9,21%

FPSO 
#10 P-68 Berbigão 

and Sururu
150 kbpd /  
6 mm³/d

Nov. 
2019 10,00%

• Os projetos de Lula e Iracema são, atualmente, os que mais contribuem para 
a produção da Galp. Em menos de 10 anos, foram instaladas nove unidades 
de produção com uma capacidade combinada para processar diariamente até 
1,3 mmbbl de petróleo e 56 mm3 de gás natural. • Durante 2019, os parceiros 
continuaram focados na execução destes projetos de alta qualidade, tendo 
sido dada como concluída a primeira fase de desenvolvimento com o início da 
produção da FPSO #9 na área de Lula Norte em fevereiro. Das nove unidades 
a operar nos campos de Lula e Iracema, todas em diferentes áreas de desen-
volvimento, oito estão a produzir em níveis de plateau e a FPSO localizada no 
Lula Norte encontra-se em fase de ramp-up. • Relativamente à campanha de 
perfuração, até ao final de 2019 foram perfurados 128 poços (70 produtores e 
58 injetores), dos cerca de 150 poços planeados. Atualmente, estão conecta-
dos 113 poços às unidades FPSO instaladas. • Durante 2019, os parceiros 

executaram um extended well test (EWT) em Lula Oeste, esperando-se que 
os resultados contribuam para a extensão do conhecimento da área. O con-
ceito de desenvolvimento de Lula Oeste, a décima área a ser desenvolvida 
nos projetos de Lula e Iracema, encontra-se ainda sob análise. • Uma vez que 
a acumulação de Lula se estende para a área adjacente do sul de Tupi, que 
faz parte da Cessão Onerosa, e para uma área não contratada, foi necessário 
um processo de unitização. Em março, a ANP aprovou o Acordo de Unitização 
relativo à acumulação de Lula, o qual entrou em vigor a partir de abril de 2019. 
A Galp detém agora uma participação de 9,21% no campo unitizado de Lula. 
• A Galp e os seus parceiros estão empenhados em maximizar a extração de 
valor dos seus ativos, otimizando as operações e aumentando o fator de recu-
peração dos recursos descobertos. Atualmente, a Galp estima que com os 
desenvolvimentos já em curso, irá recuperar 34% dos recursos, um aumento 
de 3 p.p. face ao ano anterior. A ambição de longo-termo da Empresa é de 
recuperar acima de 40%. Grande Iara: Composto por três diferentes acumu-
lações, designadas como Berbigão, Sururu e Atapu, o projeto Grande Iara 
encontra-se na área central do pré-sal na bacia de Santos. • A Galp detém, 
através do consórcio BM-S-11, uma participação em Berbigão, Sururu e Ata-
pu, três acumulações diferentes localizadas no interior da área central do pré-
-sal da bacia de Santos, a nordeste das acumulações de Lula e Iracema. • A 
unidade FPSO P-68, que irá desenvolver Berbigão e o flanco oeste de Sururu, 
iniciou produção em novembro de 2019. É a quarta FPSO replicante a iniciar 
produção no pré-sal, tendo a capacidade para processar 150 kbpd e 6 mm3 
de gás natural por dia. Está planeada a conexão a 10 poços produtores, dos 
quais cinco na acumulação de Berbigão, e a sete injetores. • A segunda uni-
dade FPSO, que irá desenvolver a acumulação de Atapu, partiu em dezembro 
do estaleiro COOEC, na China, para o Brasil, onde serão concluídos os traba-
lhos de integração, e está previsto que inicie a produção no final de 2020. • A 
campanha de perfuração está a decorrer de acordo com o planeado, já com 
13 poços produtores e oito poços injetores perfurados ao final de 2019, dos 33 
poços planeados. Em 2019, o consórcio BM-S-11/11A contratou uma segun-
da sonda de forma a suportar o programa de perfuração da área. • Após a 
execução de um EWT na área de Sururu em 2018, os parceiros continuaram 
a avaliar os estudos da subsuperfície da acumulação com o objetivo de redu-
zir a incerteza volumétrica e melhorar o conceito de desenvolvimento da área. 
Está planeado outro EWT em Sururu em 2021. • Em agosto, a ANP aprovou o 
Acordo de Unitização relacionado com a acumulação de Atapu, que entrou em 
vigor a 1 de setembro. O acordo estabelece que a licença do BM-S-11A repre-
senta 17,03% da área unitizada (BM-S-11A, área da Cessão Onerosa e a área 
não contratada), com a Galp a deter uma participação de 1,70%. As duas 
acumulações adicionais na licença BM-S-11A, Berbigão e Sururu, também 
estão sujeitas a um processo de unitização, sendo que os acordos já foram 
submetidos à ANP e aguardam aprovação. Bacalhau: Estendendo-se pelo 
bloco BM-S-8 e pelo bloco Carcará Norte, o projeto Bacalhau é considerado 
um dos ativos mais promissores do polígono do pré-sal. • O projeto Bacalhau, 
anteriormente denominado Carcará, estende-se pelos blocos BM-S-8 e Car-
cará Norte, é considerado um dos ativos mais promissores da bacia de Santos 
no pré-sal, devido às condições de alta pressão do reservatório e aos seus 
recursos de elevada qualidade. • Após o acordo entre os parceiros, em alinhar 
as suas participações no bloco BMS-8 e na área Carcará Norte, a última tran-
sação pendente foi aprovada pela ANP em junho de 2019, com a Galp a deter 
desde então uma participação de 20% no Grande Bacalhau. • O projeto do 
Bacalhau será desenvolvido por fases, sendo a Fase I composta por uma 
FPSO com 220 kbpd de capacidade, a maior unidade planeada a ser instalada 
no pré-sal, e considerando a reinjeção total do gás natural associado, a solu-
ção mais robusta para a gestão do gás. • No final de 2019, os parceiros sub-
meteram à ANP, as Declarações de Comercialidade (DoC) da descoberta de 
Bacalhau. Já em 2020, foram adjudicados os contratos de FEED para a pri-
meira fase do projeto Bacalhau, tendo sido atribuído à Modec a unidade FPSO 
e à Subsea Integration Alliance o desenvolvimento dos equipamentos de sub-
sea, umbilical, risers e flowlines (SURF). Atualmente os membros do consór-
cio estão a avançar para as submissões do Plano de Desenvolvimento e dos 
Acordos de Unitização, tendo em vista o FID em 2020. • Durante 2019, as 
atividades do consórcio focaram-se sobretudo na campanha de exploração e 
avaliação, com a perfuração de um poço na área de Bacalhau e a realização 
de um DST. Este é o segundo poço de avaliação a ser perfurado e testado na 
área de Carcará Norte, com os dados recolhidos a suportar a definição da 
estratégia de desenvolvimento para a segunda fase do projeto. Sépia Leste e 
Júpiter: O Bloco BM-S-24, no pré-sal brasileiro, na bacia de Santos, incorpora 
tanto a área de Sépia Leste como a grande descoberta de Júpiter. • O bloco 
BM-S-24 incorpora as áreas de Júpiter e Sépia Leste, na bacia de Santos do 
pré-sal. • A descoberta de Sépia, uma área da Cessão Onerosa, estende-se 
para a área Sépia Leste, dentro da licença BM-S-24 e, portanto, foi necessário 
um processo de unitização. Em agosto, a ANP aprovou o Acordo de Unitiza-
ção de Sépia, que entrou em vigor a 1 de setembro. O contrato estabelece que 
a licença representa 12,07% da área unitizada (BM-S-24 + Cessão Onerosa), 
com a Galp a deter uma participação de 2,41% através da sua participação de 
20% no BM-S-24. • O início da produção do campo unitizado de Sépia está 
previsto para 2021, através de uma unidade FPSO com capacidade de pro-
cessamento de 180 kbpd e 6 mm3 de gás natural por dia, já adjudicada pelo 
operador Petrobras. • Relativamente à descoberta de Júpiter, uma acumula-
ção de grande dimensão e separada de Sépia, os parceiros estão a dar conti-
nuidade aos estudos de desenvolvimento tecnológico e a analisar atividades 
adicionais de avaliação de forma a suportar a solução conceptual do projeto. 
Projetos onshore: A Galp é o operador de dois campos onshore no Brasil, 
Rabo Branco e DoReMi. Além disso, possui 50% do campo de Sanhaçu na 
Bacia Potiguar terrestre. • O campo Rabo Branco, localizado na bacia de Ser-
gipe-Alagoas, foi declarado comercial em 2012 e contribuiu de forma estável 
para a produção da Galp em 2019. O campo de DoReMi localizado na mesma 
bacia teve a sua Declaração de Comercialidade em 2013. • O campo de Sa-
nhaçu, localizado na bacia de Potiguar, foi declarado comercial em 2009 e 
iniciou produção em 2012. Ativos em exploração: Guanxuma: • Após a des-
coberta de petróleo e a execução de testes na área de Guanxuma em 2018, o 
consórcio do BM-S-8 continuou os trabalhos de avaliação com um segundo 
DST de forma a avaliar a pressão, permeabilidade e capacidade produtiva da 
acumulação, estando os respetivos resultados atualmente em análise. Uira-
puru: • Uirapuru é um ativo de exploração de alto potencial adjudicado à Galp 
em 2018 após a 4ª rodada de licitações PSC. O consórcio de Uirapuru iniciou 
a campanha de exploração no final de 2019, com o primeiro poço a ser perfu-
rado a 1.994 metros de profundidade. A campanha terá como principal objeti-
vo os reservatórios de carbonato a uma profundidade de cerca de 5.900 me-
tros, sendo que os primeiros resultados são esperados em 2020. Bloco C-M-
791: • O bloco C-M-791 é um ativo de exploração na bacia de Campos com 
potencial de play de pré-sal. Em 2019, o consórcio iniciou um programa de 
exploração com a aquisição de c.2.800 km2 de sísmica 3D na região, mais do 
que cobrindo a área do bloco C-M-791. 3. RECURSOS HUMANOS: • Em 31 
de Dezembro de 2019 o número total de recursos humanos ao serviço da 
Empresa, era de 78 sendo 73 como funcionários “CLT” e 5 “Pró-Labore”. 4.
ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA: • Em 2019 o Lucro Líquido da Petro-

gal Brasil aumentou em 19% quando comparado com 2018, atingindo o pata-
mar de R$1.151m, refletindo um aumento considerável da produção e a des-
valorização do real. • Ao mesmo tempo houve um aumento dos ativos em 
50%, muito associado ao aumento de equipamentos adquiridos com a entrada 
em produção de novas plataformas e com o aumento de participação da em-
presa no consórcio BM-S-8. Análise Econômica: • Em 2019, o Lucro Opera-
cional reduziu R$353m face ao ano de 2018, atingindo o patamar de 
R$1.968m, esta redução foi em grande escala influenciada pelo aumento do 
Custo do Produto Vendido, este aumentou em 12% no período, tal aumento 
foi devido às depreciações, royalties e estoques. A redução do Lucro Opera-
cional foi em parte amenizada pelo aumento das Outras Receitas Operacio-
nais Líquidas, as quais se referem essencialmente à receita proveniente da 
recuperação de custos no âmbito do contrato de compra e venda de gás natu-
ral com os parceiros no consorcio BM-S-11. • Durante 2019, a produção média 
working interest foi de 108,3 kboepd, um aumento de 9% face a 2018 (99,1 
kboepd) devido ao ramp-up da plataforma P-69, alcançando plateau com uma 
produção superior do que no ano de 2018, quando entrou em operação em 
outubro, à entrada de operação da P-67 em fevereiro/2019 no campo Lula 
Norte e à entrada de operação da P-68 em novembro/2019 no campo de Ber-
bigão e Sururu, as demais plataformas já em operação (Cidade de Paraty, 
Cidade de Angra dos Reis, Cidade de Maricá, Cidade de Saquarema, Cidade 
de Itaguaí e Cidade de Mangaratiba, P-66 e P-67) se mantiveram em plateau. 
• Os Resultados Financeiros de 2019 foram negativos em R$506m, essencial-
mente devido à variação cambial e impacto dos juros. Entretanto, o Lucro Lí-
quido do Exercício do ano de 2019 foi positivo em R$1.151m o que represen-
ta em um aumento de 19% frente a 2018.
Milhões de Reais Variação
Demonstração de Resultados 2019 2018 Valor %
Receita Líquida de Vendas 8.050 8.050 0 0%
Receita líquida de serviços 4 6 (2) -26%
Custo do Produto Vendido (6116) (5463) (653) 12%

Lucro Bruto 1.939 2.593 (655) -25%
Fornecimentos e serviços externos (340) (341) 1 0%
Despesas com pessoal (47) (47) 0 -1%
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 416 116 300 259%

Lucro Operacional 1.968 2.321 (353) -15%
Despesas financeiras (765) (1.410) 645 -46%
Receitas financeiras 260 471 (211) -45%
Ganho/(Perdas) com equivalência patrimonial (1) 1 (2) s.s.

Receitas (Despesas) financeiras líquidas (506) (938) 432 -46%
Lucro antes do Imposto de renda e 
contribuição social

1.462 1.383 79 6%

Impostos (310) (419) 109 -26%
Lucro Líquido do Exercício 1.151 964 188 19%
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Análise Financeira: • O ativo da empresa aumentou R$7,6bi face ao período 
homólogo, atingindo os R$22,7bi. Este aumento de ativo reflete essencial-
mente o incremento do imobilizado com o investimento realizado nos campos 
Lula/Cernambi e Berbigão/Sururu, com destaque para a perfuração de poços 
de desenvolvimento e implementação de sistemas subsea para o desenvolvi-
mento dos campos, mais notadamente o ramp-up da plataforma P-69, início 
da produção da plataforma P-67 e o início da produção da plataforma P-68. O 
aumento do imobilizado foi suportado essencialmente por um fluxo das ativi-
dades operacionais positivas no ano. • Do ativo não circulante vale ressaltar 
um aumento de R$233m no tocante ao Intangível associado maioritariamente 
à aquisição de adicionais 3% no bloco BM-S-8 alcançando uma totalidade de 
20% da concessão. • Adicionalmente a Dívida Líquida elevou-se para R$3,1bi, 
representando um valor 35% maior face ao período anterior, em sua maioria 
justificado pelo aumento do financiamento de partes relacionadas (aumento 
de 20%) e relativa estabilidade do circulante.
Milhões de Reais Variação
Balanço Patrimonial 2019 2018 Valor %
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades 1.710 1.707 3 0%
Contas a Receber 552 485 66 14%
Estoques 1.037 528 509 96%
Tributos a recuperar 227 126 101 80%
Adiantamentos 1 3 (2) -66%
Outros Créditos 42 57 (14) -25%
Total do Ativo Circulante 3.569 2.906 663 23%

Ativo Não Circulante
Investimentos societários - 0 0 -
Ativo Fiscal Diferido - - - -
Imobilizado 13.088 10.271 2.817 27%
Intangível 1.547 1.315 233 18%
Outros Créditos 4.467 598 3.870 648%
Total do Ativo Não Circulante 19.102 12.183 6.919 57%
Total do Ativo 22.671 15.089 7.582 50%

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores 2.065 339 1.727 510%
Obrigações Tributáras 752 671 81 12%
Outras contas a paga 1.240 525 714 136%
Total do Passivo Circulante 4.057 1.535 2.522 164%

Passivo Não Circulante
Instrumento Financeiro - - - -
Empr. e Financiamento de Partes 
Relacionadas

4.776 3.972 805 20%

Provisão para Abandono de Blocos 1.370 945 425 45%
Outras contas a pagar 3.432 243 3.189 1.313%
Total do Passivo Não Circulante 9.578 5.160 4.418 86%
Total do Passivo 13.636 6.695 6.940 104%

Patrimônio Líquido
Capital Social 91 91 - -
Reservas Especiais 7.374 7.374 - -
Juros sobre capital próprio - - - s.s
Lucros/Prejuízos Acumulados 419 (35) 454 s.s
Resultado do Exercício 1.151 964 188 19%
Total do Patrimônio Líquido 9.035 8.394 642 8%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 22.671 15.089 7.582 50%

5. REFERÊNCIAS FINAIS: • A Diretoria Executiva e o Conselho de Admi-
nistração agradecem aos sócios, aos parceiros e empresas que, das mais 
variadas formas contribuíram para o cumprimento dos objetivos traçados 
para a Petrogal Brasil, S.A. no ano de 2019. 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DOS RESULTADOS: • A Petrogal Brasil, S.A. apurou, no exercício de 2019, 
um Lucro de R$ 1.151.428.455,56 (um bilhão, cento e cinquenta e um mi-
lhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais  
e cinquenta e seis centavos), o qual a Administração propôs a distribuição de 
parte do resultado, o montante de R$ 1.075.000.000,00, aos acionistas em 
forma de dividendos e a transferência da parte restante, o montante de R$ 
76.428.455,56, para lucros acumulados. Rio de janeiro, 10 de março de 2020. 
A Diretoria Executiva: Luis Miguel Fonseca A. de Araújo Pereira - Diretor 
Presidente; Wu Chengliang - Diretor Financeiro; Alberto Sampaio de Almei-
da - Diretor de Operações.

BALANÇO PATRIMONIAL - Valores expressos em reais

ATIVO

Notas
Expli-

cativas 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.710.119.580 1.707.208.864
Contas a receber
  Clientes 5 531.913.184 453.974.562
  Contas a receber da consorciada 5 16.278.332 16.317.109
  Outras 5 3.459.837 14.940.978

  551.651.353 485.232.649
Estoques  
  Direito de estoque 6 403.807.907 160.415.193
  Stock em trânsito 6 - 195.749.333
  Produto em poder de terceiros 6 633.138.239 172.023.378
  1.036.946.146 528.187.904
Tributos a recuperar 7 226.744.187 125.756.929
Adiantamentos  
  Fornecedores 875.882 2.760.339
  Pessoal 145.477 236.790

  1.021.359 2.997.129
Despesas antecipadas a apropriar 2.838.659 5.566.482
Outros créditos 15 39.409.858 51.043.726
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 3.568.731.142 2.905.993.683

NÃO CIRCULANTE:
Investimentos societários 11, 30 - 64.665
Tributos a recuperar 7 101.649.799 191.819.354
Outros créditos 15 150.080.506 65.385.649
Adiantamentos ao operador dos  
 consórcios - blocos não operados 8 1.304.407.596 340.403.422
Imobilizado 9 13.087.680.319 10.270.807.989
Direitos de uso 32 2.911.175.117 -
Intangível 10 1.547.307.418 1.314.687.653
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.102.300.755 12.183.168.732
TOTAL DO ATIVO 22.671.031.897 15.089.162.417

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas
Expli-

cativas 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE:
Fornecedores
   Correntes 12 59.076.546 56.060.493
   Contas a pagar a operador dos  

consórcios - blocos não operados 12 1.620.983.177 282.652.344
Responsabilidade por locações 32 385.406.107 -

2.065.465.830 338.712.837
Salários e provisões 9.760.444 6.724.865
Obrigações tributárias 13 752.154.272 671.391.333
Contas entre companhias 17.3 53.771.514 127.500.000
Outras contas a pagar
   Provisões de serviços 14 942.252.188 237.262.718
   Provisão de juros 17.2 145.097.702 144.156.437
   Empréstimos de estoques pelos 
Parceiros 6 88.169.024 9.496.659
   Outros credores 616.252 177.761

1.176.135.166 391.093.575
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 4.057.287.226 1.535.422.610

NÃO CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos de  
 partes relacionadas 17.2 4.776.379.500 3.971.670.000
Provisão para abandono de blocos 18 1.370.328.738 945.420.598
Passivo fiscal diferido 16 502.808.151 202.867.707
Responsabilidade por locações 32 2.754.808.467 -
Outras contas a pagar 30 174.155.958 40.045.300
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 9.578.480.814 5.160.003.605

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social 26 91.479.700 91.479.700
Reserva de capital 26 7.373.711.425 7.373.711.425
Reserva de Lucros 1.570.072.732 928.545.077

9.035.263.857 8.393.736.202
TOTAL DO PASSIVO E DO
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.671.031.89715.089.162.417

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

Notas
Expli-

cativas 2019 2018
Receita líquida das Vendas 23 8.049.958.283 8.050.034.977
Receita líquida de serviços 23 4.417.067 5.932.394
Custo dos produtos vendidos 23 (6.115.867.234)(5.462.726.083)

Lucro bruto 1.938.508.116 2.593.241.288
Receitas (Despesas) operacionais  
    Fornecimentos e serviços externos 20 (339.753.317) (340.899.006)
    Despesas com pessoal (46.705.885) (46.977.216)
    Amortizações e depreciações (4.681.294) (3.049.523)
    Despesas tributárias (27.624.592) (23.892.514)
    Outras receitas (despesas)  
  operacionais líquidas 31 448.270.540 142.838.844

Lucro Operacional 1.968.013.568 2.321.261.873
 

    Despesas financeiras 24 (764.980.899)(1.410.075.222)
    Receitas financeiras 24 259.882.261 471.277.107
    Resultado com equivalência patrimonial (1.194.290) 535.360

Despesas financeiras líquidas (506.292.928) (938.262.755)
Lucro antes do imposto de

 renda e da contribuição social 1.461.720.640 1.382.999.118
Contribuição social sobre o lucro  
 líquido diferida 16 (79.396.000) (111.167.625)
Imposto de renda diferido 16 (220.544.444) (308.303.416)
Contribuição social sobre o 
  lucro líquido 16 (2.789.967) - 
Imposto de renda 16 (7.561.772) 144.881
Lucro líquido do exercício 1.151.428.456 963.672.958
Lucro líquido por ação no final do 
exercício - R$ 1,00 125,87 105,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais
Notas

Explicativas 2019 2018
Atividades operacionais:
Recebimentos de clientes 8.337.392.550 8.179.327.498 
Pagamentos a fornecedores (1.493.601.396) (1.659.173.328)
Pagamentos ao pessoal (27.000.581) (29.280.188)
Contribuições para o fundo de pensões 225.154 290.593 
Pagamentos de impostos sobre 
  produtos petrolíferos (1.972.853.039) (1.836.661.718)

Fluxos gerados pelas operações  4.844.162.688 4.654.502.857
(Pagamento)/recebimento do 
  imposto sobre o rendimento (26.513.862) (7.761.529)
Outros (pagamentos)/recebimentos 
relativos à atividade operacional (912.340.052) (751.339.839)

 (938.853.914) (759.101.368)
Fluxos das atividades operacionais (1) 3.905.308.774 3.895.401.489
Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:

Juros e proveitos similares 47.677.130 - 
 47.677.130 -

Pagamentos relativos a aquisições:
Ativos imobilizado (3.464.501.571) (2.995.018.480)
Ativos intangíveis (467.402) (482.990.878)

 (3.464.968.973) (3.478.009.358)
Fluxos das atividades de investimento (2) (3.417.291.843) (3.478.009.358)

Notas
Explicativas 2019 2018

Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos  EG 17.2 657.488.000 - 
Empréstimos obtidos - - 
Juros e receitas similares - 272.857 
Aumento de capital, prêmio de emissão de 
ações - 4.084.812.602 

 657.488.000 4.085.085.459
Pagamentos relativos a:
Empréstimos obtidos EG - (3.050.461.590)
Juros de empréstimos obtidos 17.2 (259.152.124) (356.708.123)
Juros e custos similares (507.261.951) (159.519.221)
Amortização e juros de contratos 
  de locação 32 (405.725.485) - 

 (1.172.139.560) (3.566.688.934)
Fluxos das atividades de financiamento (3) (514.651.560) 518.396.525
Variação de caixa e seus equivalentes 
(4) = (1) + (2) + (3) (26.634.629) 935.788.656
Efeito das diferenças de câmbio 29.545.347 57.152.604 
Caixa e seus equivalentes no início 
  do período 4 1.707.208.864 714.267.604 
Caixa e seus equivalentes no fim 
do período     4 1.710.119.580 1.707.208.864

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em reais

2019 2018
Lucro líquido do exercício 1.151.428.456 963.672.958
Outros resultados abrangentes - - 
Resultado abrangente do exercício 1.151.428.456 963.672.958

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PETROGAL BRASIL S.A.
CNPJ nº 03.571.723/0001-39

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Valores expressos em reais

Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Lucros acumulados Total
Saldo em 1 de janeiro de 2018 42.738.850 3.337.639.672 115.396.475 - 3.495.774.997
Lucro líquido do exercício - - - 963.672.958 963.672.958
Capital social 48.740.850 - - - 48.740.850
Reservas especiais - 4.036.071.754 813.148.602 (813.148.602) 4.036.071.754
Juros sobre capital próprio - - (150.000.000) (150.000.000)
Resultados transitados - IFRS 9 - - - (524.356) (524.356)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 91.479.700 7.373.711.425 928.545.077 - 8.393.736.202
Lucro líquido do exercício - - - 1.151.428.456 1.151.428.456
Reservas especiais - - 641.527.653 (641.527.653) -
Juros sobre capital próprio - - - (509.900.803) (509.900.803)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 91.479.700 7.373.711.425 1.570.072.730 - 9.035.263.857

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Petrogal Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida 
pela Petrogal Brasil BV e pela Winland International Petroleum Sarl, tendo por objeto social a pesquisa e exploração e produção de petróleo bruto e gás natu-
ral, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, de investigação e prestação de serviços relacionados a essas atividades. A Companhia foi 
constituída em 23 de dezembro de 1999, tendo como finalidade principal a participação nos processos de licitação em realização pela Agência Nacional de 
Petróleo - ANP, para obtenção de concessão do direito de pesquisa, desenvolvimento e produção de bacias de petróleo bruto e gás natural. As concessões 
obtidas pela Companhia, e ainda ativas, até esta data são as seguintes:

SETOR RODADA CONSÓR-
CIO BACIA BLOCO MÊS DE 

AQUISIÇÃO
COMPANHIAS PARTICIPANTES E 

PERCENTAGENS DE PARTICIPAÇÃO
OBSERVA-

ÇÕES

Segunda BM-S-8

Santos

BM-S-8

Setembro/2000

Equinor S.A. (40,0%); Exxonmobil Exploração (40,0%); 
Petrogal Brasil S.A. (20%)

Provisão para 
imparidade

parcial

Segunda BM-S-11

BM-S-11
Lula

BM-S-11
Iracema

BM-S-11A
BM-S-11

Atapu

Petróleo Brasileiro S.A. (67,221%); 
Shell Brasil Petróleo Ltda. (23,024%); 

Petrogal Brasil S.A. (9.204%); PPSA (0,551%)
Petróleo Brasileiro S.A. (65%); Shell Brasil Petróleo Ltda. 

(25%);
Petrogal Brasil S.A. (10%)

Petróleo Brasileiro S.A. (65%); Shell Brasil Petróleo Ltda. 
(25%);

Petrogal Brasil S.A. (10%)
Petróleo Brasileiro S.A. (89,257%); Shell Brasil Petróleo Ltda 

(4.258%);
Total (3,832%), Petrogal Brasil S.A. (1.703%); PPSA (0,95%)

Declaração
comercial

Terceira BM-S-24 BM-S-24
Sépia Agosto/2001

Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. (20%)
Petróleo Brasileiro S.A. (97,586%); Petrogal Brasil S.A. 

(2.414%)
Avaliação

SS-AUP2 Segunda
(PSA)

Norte de 
Carcará Santos Norte de 

Carcará Janeiro/2018 Equinor S.A. (40%), ExxonMobil Exploração (40%), 
Petrogal Brasil (20%) Exploração

SS-AUP2 Quarta
(PSA) Uirapuru Santos Uirapuru Junho/2018 Petróleo Brasileiro S.A. (30%), Equinor S.A. (28%), 

ExxonMobil Exploração (28%) Petrogal Brasil (14%) Exploração

BT-POT-32 Potiguar

POT-T436

Novembro/2004

Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. (50%) Declaração
comercial

Provisão para 
imparidade

total
POT-T479 Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. (50%)

POT-T480 Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. (50%)

Sanhaçu Petróleo Brasileiro S.A. (50%); Petrogal Brasil S.A. (50%) Declaração
Comercial

SEAL-T5 Sétima BT-SEAL-13 Sergipe-
-Alagoas

SEAL-
-T-412 (I)

Janeiro/2006
Petrogal Brasil S.A. (50%); Petróleo Brasileiro S.A. (50%) Provisão para 

imparidade
totalSEAL-

-T-429 (I) Petrogal Brasil S.A. (50%); Petróleo Brasileiro S.A. (50%)

SETOR RODADA CONSÓR-
CIO BACIA BLOCO MÊS DE 

AQUISIÇÃO
COMPANHIAS PARTICIPANTES E 

PERCENTAGENS DE PARTICIPAÇÃO
OBSERVA-

ÇÕES

SPOT-AP-1 Sétima

BM-POT-17

Potiguar

POT-M-665
Janeiro/2006

Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. (20%) Exploração
POT-M-853 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. (20%) Exploração
POT-M-855 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. (20%) Exploração

BM-POT-16
POT-M-663

Janeiro/2006

Petróleo Brasileiro S.A. (60%); Petrogal Brasil S.A. (20%); 
Encana Brasil S.A. (20%) Exploração

POT-M-760 Petróleo Brasileiro S.A. (60%); Petrogal Brasil S.A. (20%); 
Encana Brasil S.A. (20%) Exploração

SPEPB-
-AP3 Nona PEPB-M-783 Pernambu-

co Paraíba
PEPB-M-783 Março/2008 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. (20%) Exploração

PEPB-M-839 PEPB-M-839 Petróleo Brasileiro S.A. (80%); Petrogal Brasil S.A. (20%) Exploração

SC-AP5 Décima
Quinta C-M-791 Campos C-M-791 Novembro/2018 Shell Brasil (40%), Chevron Brazil (40%), Petrogal Brasil (20%) Exploração

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

(I) Blocos em que a Companhia é operadora.
A Companhia, durante o exercício social de 2019, no contexto da sua ati-
vidade exploratória desenvolveu as seguintes operações de destaque: No 
decorrer do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) aprovou os Acordos de 
Individualização da Produção (AIP) relativamente às jazidas compartilhadas 
de Lula, Atapu e Sépia. Relativamente a Lula, submetido pelo consórcio BM-
S-11, a aprovação do AIP foi efetiva a partir de 1 de abril de 2019. Com este 
processo de unitização, a participação da Galp, através da sua subsidiária 
Petrogal Brasil, ficou em 9,209% sobre a área do Lula Unitizado (Contrato de 
Concessão BM-S-11 + Cessão Onerosa + Área não Contratada). No que se 
refere a Sépia, pertencente à licença BM-S-24, a aprovação do AIP foi efetiva 
a partir de 1 de setembro de 2019. Com este processo de unitização, a parti-
cipação da Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, ficou em 2,414% 
sobre a área do Sépia Unitizado (Contrato de Concessão BM-S-24 + Cessão 
Onerosa). No caso de Atapu, cuja acumulação se estende para além dos li-
mites da licença BM-S-11A, a aprovação do AIP foi efetiva a partir de 1 de 
setembro de 2019. Com este processo de unitização, a participação da Galp, 
através da sua subsidiária Petrogal Brasil, ficou em 1,703% sobre a área do 
Atapu Unitizado (contrato de Concessão BM-S-11A + Cessão Onerosa + Área 
não Contratada). É de notar que o BM-S-11A contém ainda duas acumulações 
adicionais, Berbigão e Sururu, também sujeitas a processos de unitização. 
Contudo os AIP’s submetidos à ANP em 2018 ainda estão pendentes de apro-
vação do órgão regulador. Os processos de unitização dão origem a equali-
zações entre os participantes de cada área licenciada, baseadas nos gastos 
e investimento incorridos no passado pelos parceiros, considerando a sua 
participação original, e os resultados operacionais decorrentes de produção 
de hidrocarbonetos recebidos. É esperado que estas equalizações originem 
reembolsos entre os parceiros em função dos termos e condições acordados. 
Durante o período em análise, e relativamente ao AIP de Lula, a Galp reconhe-
ceu um impacto negativo de R$ 927 m em resultado líquido e um decréscimo 
de R$ 338 m em outros ativos/passivos, resultante do ajuste de receitas pas-
sadas e investimentos. No que se refere a Sépia, foi reconhecido um impacto 
negativo em resultado de R$ 42 m, e um acréscimo de investimentos de R$ 
75 m, o que resultou num valor estimado a pagar de aproximadamente R$ 117 
m. No caso de Atapu, há um impacto positivo em resultado de R$ 3 m, e um 
decréscimo de investimentos de R$ 5 m, o que resulta num valor estimado a 
receber de aproximadamente R$ 8 m. A Companhia manteve a concessão 
dos blocos não operados POT-T-436 e POT-T-479 apesar dos estudos de 
avaliação económica revelarem a inviabilidade econômico-financeira destes 
projetos, dado que poderá ser possível a sua utilização em concessões adja-
centes a estas áreas. A Companhia manteve as perdas integrais por “impari-
dade” reconhecidas nestes blocos. A Companhia reforçou as provisões para 
perda de imobilizado relativas a estes blocos, no montante equivalente ao 
investimento já incorrido até esta data, que ascendeu a R$ 19.320 (2018 - R$ 
15.783) correspondentes a gastos com pesquisa (ativo imobilizado). No de-
correr do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, encontravam-se 
em produção o Tupi Pilot (Cidade Angra dos Reis), o Tupi Nordeste (Cidade 
Paraty), Tupi Cernambi Norte (Cidade de Mangaratiba e Cidade Itaguaí), Lula 
Alto (Cidade de Maricá), Lula Central (Cidade de Saquarema), Lula Sul (P66), 
Lula Extremo Sul (P69), Lula Norte (P67) e Berbigão-Sururu (P68) do projeto 
BMS-11, o Campo Sanhaçu e o Campo Rabo Branco. A Companhia continua 
com trabalhos de pesquisa, tendo em vista que o início de suas operações 
está vinculado ao êxito na produção das áreas de concessão adquiridas. A 
fase de produção de cada campo começa na data de entrega da declaração 
de comercialidade à Agência Nacional de Petróleo - ANP, e terá a duração de 
27 anos, sendo esse prazo passível de renovação mediante aprovação desta 
entidade. Os gastos incorridos serão amortizados a partir da inicialização das 
operações comerciais dos campos, durante o período de concessão.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
A administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e que cor-
respondem às utilizadas por ela na sua gestão. Não houve outros elemen-
tos componentes de resultados abrangentes, além dos lucros dos exercícios 
apresentados, razão pela qual a demonstração do resultado e do resultado 
abrangente apresentam os mesmos valores.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das 
demonstrações financeiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de cai-
xa: O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins, e incluem caixa e contas bancárias. A Companhia considera como caixa 
e equivalentes de caixa um montante conhecido de caixa e estando sujeita a 
um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimen-
to, normalmente, se qualifica como caixa e equivalente de caixa quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da 
data da contratação. b) Moeda funcional e conversão de moedas estran-
geiras: A Administração da Companhia conclui que a moeda corrente do Bra-
sil, o real (R$), é sua “Moeda Funcional”, sendo esta também utilizada como 
moeda de apresentação na preparação das demonstrações financeiras. As 
transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câm-
bio em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio em vigor na 
data do balanço. Itens não monetários mensurados com base no custo histó-
rico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em 
vigor nas datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao 
valor justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as taxas de câm-
bio em vigor na data em que o valor justo for determinado. As variações cam-
biais sobre itens monetários são reconhecidas no resultado no período em que 
ocorrerem. As variações cambiais decorrentes de empréstimos e financiamen-
tos em moeda estrangeira relacionados a ativos em construção para uso pro-
dutivo futuro, são incluídas no custo desses ativos, na medida que sejam con-
sideradas como ajustes, para mais ou menos, do custo dos juros, sendo-lhe 
imputados na proporção dos gastos totais incorridos naqueles investimentos, 
até à entrada em funcionamento dos mesmos. As variações cambiais incluí-
das nos ativos são amortizadas de acordo com o período de vida útil dos bens 
respetivos. c) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes 
são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros 
efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Uma provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidên-
cia objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de 
acordo com as condições originais das contas a receber. A Administração 
avalia o risco de crédito de seus recebíveis com base nos eventos históricos e 
projeções futuras. Tal avalição aponta um impacto mínimo nos negócios da 

Companhia, pois as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritariamente 
são realizadas com carta conforto ou garantias, para empresas do grupo ou 
para grandes empresas da indústria.  A avalição de risco de crédito das ope-
rações de venda da Companhia para em 31 de dezembro de 2019 é 0,5738%. 
d) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de 
realização, dos dois, o menor. O valor líquido de realização é o preço de venda 
estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de con-
clusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda. Caso não 
seja possível apurar o custo específico de produção, a Companhia valoriza 
seus estoques, de óleo, pelo valor realizável no mercado, ajustado pelos se-
guintes critérios. • No caso em que a Companhia tenha efetuado alívios abaixo 
da sua quota de produção (“Underlifting”) e as respetivas quantidades tenham 
sido emprestadas a outros parceiros da Concessão, estas são valorizadas ao 
preço de mercado (preço acordado entre as partes ao abrigo do Contrato de 
Mútuo assinado entre os parceiros da Concessão) e registrada como uma 
conta de estoque em poder de terceiros (Nota 6). Todo o final de mês é anula-
do o movimento do mês anterior e revisado os novos montantes de estoque da 
Companhia. O estoque em poder de terceiros por conta do Underlifting é anu-
lado no mês em que a Companhia volta a efetuar levantamentos em excesso 
face à sua quota de produção. • No caso em que a Companhia tenha efetuado 
levantamentos em excesso face à sua quota de produção (“Overlifting”), as 
respectivas quantidades são valorizadas ao preço da última Nota Fiscal de 
venda emitida pela Companhia e registradas no passivo circulante como uma 
conta a pagar na rubrica de outros credores. Todo o final de mês é anulado o 
movimento do mês anterior e revisado os novos montantes de estoque da 
Companhia e de contas a pagar por conta do Overlifting. A Companhia consi-
dera que na substância sobre a forma o Contrato de Mútuo assinado entre os 
parceiros não está sujeito ao risco de preço, dado a operação ser para uso 
próprio dos parceiros na Concessão e a liquidação dos saldos de “Under” e 
“Overlifting” ser efetuada em produto físico (metros cúbicos de óleo). A Com-
panhia classifica os materiais adquiridos para a construção dos poços nos 
blocos onde esta é operadora na rubrica almoxarifado, uma vez que estes 
materiais adquiridos se destinam exclusivamente para a construção dos bens 
em andamento. Assim, relativamente ao exercício de 2019 o valor da rubrica 
Imobilizado - almoxarifado foi de R$ 3.286.437 (Nota 9). e) Tributos a recupe-
rar: São representados por créditos oriundos, principalmente, de transações 
de compra de ativo imobilizado e estão apresentados ao custo, que não exce-
de ao valor de realização. f) Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento de 
processamento eletrônico de dados, máquinas e aparelhos e veículos estão 
demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perda por 
redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. O custo de aqui-
sição inclui o preço da nota fiscal, as despesas de transporte e montagem. O 
custo de aquisição inclui também os custos de financiamento relacionados 
com a aquisição de ativos qualificados. Imobilizações em andamento refletem 
ativos ainda em fase de construção, encontrando-se registrados ao custo de 
aquisição deduzido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável, 
sendo depreciados a partir do momento em que os projetos de investimentos 
estejam concluídos ou prontos para uso e limitados ao período de concessão 
relativa aos blocos. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estima-
da de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o 
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente depreciado (exceto 
para construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e 
os métodos de depreciação são revisados no final da data do balanço patrimo-
nial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando 
não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. 
Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são 
determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor 
contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. As taxas de depreciação e 
de amortização anuais são as seguintes, considerando sua utilização normal 
de um turno de trabalho: • Móveis e utensílios: 10%; • Equipamento de proces-
samento eletrônico de dados: 20%; • Benfeitorias: anos de vigência do contra-
to de aluguel: 20%; • Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%. Não foram 
avaliadas novas taxas de depreciação dos itens acima, decorrente da avalia-
ção da vida útil dos bens devido ao impacto, pela opinião da Administração, ter 
sido considerado imaterial nas demonstrações financeiras. Atividade de ex-
ploração e produção petrolífera: Na atividade de Exploração e Produção 
existem diversos métodos e variantes desses métodos que podem ser aplica-
dos. A Companhia adota as políticas que considera que melhor refletem os 
dispêndios efetuados nesta atividade. Estas políticas baseiam-se nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que se assemelham às IFRS aplicáveis ao se-
tor. Desde o ano de 2018 que a Empresa passou a reconhecer como custo de 
exploração todos os relacionados com pesquisa, ou seja dispêndios relaciona-
dos com estudos de geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e administra-
tivos (G&A), bem como os dispêndios relacionados com G&A na fase de pro-
dução. Os restantes dispêndios na fase de exploração, nomeadamente poços 
exploratórios, são capitalizados em ativos em curso, sendo sujeitos a testes de 
imparidades periódicos reconhecendo poços secos como custo do exercício. 
Os ativos tangíveis relacionados com a atividade de exploração e produção 
petrolífera encontram-se registrados ao custo de aquisição e correspondem, 
essencialmente, a despesas incorridas com a pesquisa e desenvolvimento da 
área de exploração (“campo”). Quando o campo inicia a sua produção, estas 
despesas são transferidas de imobilizado em curso obras em andamento para 
imobilizado fixo, e são amortizadas com base na taxa de amortização de acor-
do com o método da unidade de produção (“UOP”), tendo em consideração a 
natureza das despesas. As despesas de pesquisa e desenvolvimento são de-
preciadas, a partir do início da produção, de acordo com o coeficiente calcula-
do pela proporção de volume de produção verificado em cada período de 
amortização sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas (“proved 
developed reserves”) determinadas no final desse período, adicionadas da 
produção daquele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas desenvol-
vidas utilizadas pela Companhia na apuração da taxa de amortização de acor-
do com o método (“UOP”) foram determinadas por uma entidade especializa-
da e independente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de campos 
petrolíferos sem sucesso são reconhecidas como custos na demonstração de 
resultados do exercício no momento em que a Companhia toma conhecimen-
to de que o poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se o poço 
perfurado sem sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder ser 
considerado como poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em 
que as despesas incorridas são capitalizadas até ao momento em que é co-
nhecida a não continuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconheci-
dos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for pro-
vável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e 
que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou pe-
ças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lan-
çados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. As prin-

cipais renovações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo 
relacionado. A Companhia regista provisões de abandono dos blocos. Estas 
destinam-se a cobrir a totalidade dos custos que esta suportará no final da 
vida útil de produção das áreas petrolíferas. O cálculo é efetuado com base 
numa estimativa de custos totais de abandono enviada pelo operador. A Com-
panhia começa a reconhecer proporcionalmente as provisões de abandono 
assim que constrói cada poço produtor, de modo a fazer face às suas obriga-
ções de desmantelamento dos mesmos. Assim, rateia o dispêndio com o des-
mantelamento dos poços e recuperação ambiental pelo número de poços que 
estima construir, reconhecendo ao longo do tempo a obrigação proporcional-
mente aos poços já construídos. O valor do dispêndio previsto com o abando-
no é atualizado a uma taxa de juro sem risco e capitalizado no Ativo tangível. 
A provisão de abandono é posteriormente incrementada pela taxa de juro sem 
risco e incrementada ou reduzida pelas alterações de estimativas que possam 
ser comunicadas pelo operador. Por sua vez, as alterações de estimativa afe-
tam igualmente o Ativo. Caso as revisões de estimativa excedam o valor con-
tabilístico do Ativo, o excedente é registado em resultados do exercício. Os 
dispêndios previstos com o abandono capitalizados como ativo tangível são 
depreciados à taxa UOP. g) Ativos intangíveis: Os ativos intangíveis encon-
tram-se registrados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumu-
ladas, e perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos intangíveis só são 
reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios econômicos fu-
turos para a Companhia e sejam controláveis e mensuráveis. Os ativos intan-
gíveis com vida útil definida são amortizados pelo método linear, em função da 
sua vida útil, a partir da data em que se encontram disponíveis para entrarem 
em funcionamento. De acordo com a expectativa de uso, os ativos intangíveis 
poderão ser amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem 
quaisquer ativos intangíveis de vida útil indefinida. As taxas de amortização 
variam conforme os prazos dos contratos de concessão existentes ou a ex-
pectativa de uso do ativo intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 
anos. Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as per-
das resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença 
entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhe-
cidos no resultado quando o ativo é baixado. Atividade de exploração e pro-
dução petrolífera: Os ativos intangíveis reconhecidos com a atividade de 
exploração e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo de aqui-
sição e correspondem essencialmente a despesas de aquisição da licença de 
exploração e produção petrolífera (bônus de assinatura) e são amortizados de 
acordo com a taxa UOP. h) Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros: No fim de cada exercício social, a Companhia revisa o valor con-
tábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indi-
cação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recupe-
rável. Nos casos em que o montante pelo qual o ativo se encontra registrado 
é superior à sua quantia recuperável é reconhecida uma perda por redução ao 
valor recuperável do ativo, que é registrada na demonstração de resultados na 
rubrica de provisão para perda de imobilizado. A quantia recuperável é o maior 
entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o 
montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre enti-
dades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atri-
buíveis à alienação. O valor de uso é determinado pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida útil estimada. A 
quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade geradora de caixa a 
que este possa pertencer. Ainda que não exista qualquer indicação que os 
montantes pelos quais os ativos se encontram registrados são superiores às 
suas quantias recuperáveis, no exercício de 2019 a Companhia procedeu à 
revisão do valor recuperável dos seus ativos com base na utilização das se-
guintes principais premissas: (i) WACC 10,5%, (ii) taxa de cambio USD/BRL 
3,99 e (iii) projeção de Brent para 2020 - 65 USD e 2021 a 2025 - 70 USD. A 
reversão de perda por redução ao valor recuperável do ativo reconhecida em 
períodos anteriores é registrada quando se conclui que as perdas por redução 
ao valor recuperável do ativo reconhecidas não mais existem ou diminuíram. 
Esta análise é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por redu-
ção ao valor recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha revertido. 
A reversão das perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconheci-
da imediatamente no resultado. A reversão da perda por redução ao valor re-
cuperável do ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida 
(líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao valor 
recuperável do ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. Ativi-
dade de exploração e produção petrolífera: As perdas por imparidade dos 
ativos na atividade de exploração e produção petrolífera são determinadas 
quando: • Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis; • O perí-
odo de licenciamento expirar e não for possível a renovação da licença de 
exploração; • Uma área adquirida for entregue ou abandonada; • Os benefí-
cios econômicos futuros esperados forem inferiores ao investimento efetuado. 
A Companhia efetua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade 
dos ativos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à atividade de explo-
ração e produção petrolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa 
país ou Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os 
investimentos. A avaliação de imparidade por Bloco é efetuada pelo modelo 
EMV (“Expected Monetary Value”) através da comparação do valor líquido 
contabilístico dos investimentos efetuados com o valor atual esperado do re-
torno do investimento que resulta da atualização dos fluxos de caixa futuros, 
através da taxa de desconto que representa o custo médio ponderado do ca-
pital (“WACC”), calculados atendendo estimativas de: (i) Reservas prováveis; 
(ii) Investimento e custos operacionais futuros necessários para recuperar as 
reservas prováveis; (iii) Recursos contingentes, corrigidos por um fator de pro-
babilidade de sucesso; (iv) Investimento e custos operacionais futuros neces-
sários para recuperar os recursos contingentes; (v) Preço de referência do 
Barril de Brent; (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. 
O período de projeção de fluxos de caixa é igual ao da recuperação das reser-
vas e recursos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando apli-
cável. A informação constante nas alíneas: (i) é determinada por especialistas 
independentes para a quantificação das reservas petrolíferas estimadas. Es-
tes especialistas independentes são externos quer à Companhia quer à parce-
ria nos blocos; (ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Companhia 
ou, sempre que disponível, através de informação facultada pelo Operador de 
cada Bloco, nomeadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento 
aprovados, ajustados de acordo com a expectativa da Companhia e da infor-
mação legal disponibilizada; e (v) e (vi) é a que consta do orçamento do plano 
para cinco anos da Companhia e constante após esse período. i) Reconheci-
mento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber. A receita e custos de produção associados aos Testes 
de Longa Duração (TLD) são registrados em resultados quando se entende 
que os ativos estão prontos para uso e os testes apenas se destinam a testar 
os métodos/ perfis mais adequados para a produção. Venda de produtos: A
receita de vendas de produtos é reconhecida quando todas as seguintes con-
dições forem satisfeitas; • A Companhia transferiu ao comprador os riscos e 
benefícios significativos relacionados à propriedade dos produtos; • A Compa-
nhia não mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos 
em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais 
produtos; • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; • É 
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a 
Companhia; e • Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à 
transação podem ser mensurados com confiabilidade. A receita de venda de 
produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a titularidade le-
gal é transferida. Na atividade de E&P o reconhecimento da receita depende 
da modalidade de venda. Na modalidade FOB (Free On Board) a receita é 
reconhecida no momento em que o óleo é transferido para o navio do compra-
dor e é emitido o “Bill of lading”. Na modalidade DAP (Delivered At Place) a 
receita é reconhecida quando da entrega no destino indicado. j) Custos de 
empréstimos: Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessaria-
mente, um período de tempo substancial para ficarem prontos para uso ou 
venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em 
que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. Todos os outros cus-
tos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período em que são 
incorridos. k) Provisão para imposto de renda da pessoa jurídica: É cons-
tituída a alíquota de 15% sobre o lucro fiscal apurado no exercício, acrescido 
do adicional (10%) do imposto de renda, conforme legislação em vigor. l) Pro-
visão para contribuição social sobre o lucro líquido: É constituída a alí-
quota de 9% sobre o lucro fiscal apurado no exercício, conforme legislação em 
vigor. m) Tributos diferidos: Os tributos diferidos são calculados sobre as 
diferenças temporárias no final de cada mês de relatório entre os saldos de 
ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo sal-
do de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os ativos e passivos por impostos 
diferidos são calculados mensalmente e anualmente avaliados utilizando as 
taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das 
diferenças temporárias ou da utilização dos prejuízos acumulados. Os ativos 
por tributos diferidos são registrados unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizá-los, ou nas situa-
ções em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as 
diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão. A recuperação 
do saldo do ativo por tributo diferido é revisada no final de cada período mês 
e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponí-
veis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo 
é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado (Nota 16). n)
Estimativas: A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Compa-
nhia, baseada em estimativas, faça o registro de certas transações que afetam 
os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informa-
ções sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais 
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em perío-
dos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas 
relacionadas às demonstrações financeiras se referem ao registro dos efeitos 
decorrentes da depreciação e da amortização calculadas, valor recuperável 
dos ativos, provisões e impostos diferidos. o) Demonstrações dos fluxos de 
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e apresenta-
das de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. p) Lucro líquido por 
ação: Calculado com base na quantidade média ponderada das ações dispo-
níveis nos finais dos exercícios. Não existem ações com efeitos diluidores. q)
Instrumentos financeiros: Em atendimento ao CPC 48, a Companhia efe-
tuou avaliação de seus instrumentos financeiros. Considerações gerais: Os
ativos e passivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados sob 
as seguintes categorias: (i) ativos financeiros ao justo valor por rendimento 
integral que refletem ativos financeiros com alta liquidez e com risco insignifi-
cante de mudança de valor. (ii) os montantes recebíveis e exigíveis compreen-
dem as contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e empréstimos e 
que são ativos/passivos financeiros não derivativos com recebimentos/paga-
mentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São inclu-
ídos como ativo/passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como 
ativos/passivos não circulantes), quando houver. Os recebíveis e os exigíveis 
da Companhia compreendem contas a receber de clientes, a pagar a fornece-
dores e demais contas a receber e a pagar. A classificação depende da finali-
dade com a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contra-
tados. A Administração da Companhia classifica seus ativos e passivos 
financeiros no momento inicial da contratação. r) Gestão de riscos financei-
ros: Principais fatores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os
preços do petróleo e do gás natural são afetados pela oferta e pela procura 
que, por seu lado, podem ser condicionadas por questões operacionais, de-
sastres naturais, condições climáticas, instabilidade e conflitos políticos, cir-
cunstâncias econômicas e as ações dos principais países exportadores de 
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petróleo. Uma queda do preço do petróleo ou do gás natural pode ter um 
efeito negativo substancial, já que dificulta a recuperação econômica das re-
servas descobertas e diminui os preços realizados com a produção, podendo 
inviabilizar projetos planejados ou em desenvolvimento. b) Risco da ativida-
de: A continuidade das operações está vinculada ao sucesso na exploração 
de campos de gás e de petróleo, conforme concessões obtidas descritas na 
Nota 1. c) Risco de taxa de juros: Risco da Companhia incorrer em perdas 
por conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas finan-
ceiras relativas aos passivos captados junto às partes relacionadas. Os equi-
valentes de caixa são mantidos em depósitos remunerados pelo CDI. O risco 
de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem 
flutuações nessas taxas. Os únicos passivos financeiros da Companhia são 
com partes relacionadas (ver Nota 17.2), empréstimos tomados da Galp Sino-
pec Brazil Services B.V., alguns com juros à taxa Libor a 6 meses acrescido de 
spread e outros com taxa fixa. d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é 
definido como o montante pelo qual os lucros e/ou “cash-flows” do negócio são 
afetados em resultado da maior ou menor dificuldade da Companhia em obter 
os recursos financeiros necessários para fazer face aos seus compromissos 
de exploração e investimentos. O Grupo Galp Energia financia-se através dos 
“cash-flows” gerados pela sua atividade e adicionalmente mantém um perfil 
diversificado nos financiamentos. O Grupo tem acesso a facilidades de crédito 
(plafond), montantes que não utiliza na totalidade, mas que se encontram à 
sua disposição. Essas facilidades de crédito podem cobrir todos os emprésti-
mos que são exigíveis a 12 meses, onde se incluem os investimentos da Pe-
trogal Brasil. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, que 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia 
para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades 
operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de reembolso 
dos empréstimos de partes relacionadas, cumprimento das metas internas do 
quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias exter-
nas ou legais. Na data do balanço, o Grupo mantinha em caixa e equivalentes 
de caixa R$ 1.710.119.580 para administrar o risco de liquidez. Os emprésti-
mos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são concedidos na divisa (moeda) 
em US Dólar, com vencimentos com juros à taxa Libor a 6 meses acrescido de 
spread ou com vencimentos com juros à taxa de 4% a.a. a 6 meses acrescidos 
de spread. e) Risco cambial: A Companhia está sujeita ao risco de moeda 
nas operações negociadas em uma moeda diferente da sua moeda funcional. 
A moeda na qual essas operações em moeda estrangeira são normalmente 
denominadas é o Dólar Americano. A Companhia não se utiliza de instrumen-
tos financeiros para se proteger do risco de moeda, tais como a contratação de 
operações de hedge, devido a sua administração entender que esse risco não 
é significativo. A administração da Companhia adota o procedimento de ava-
liar periodicamente as flutuações nas taxas de câmbio, visando minimizar 
eventuais riscos. A exposição a qual a Companhia está exposta, está demons-
trada na nota 28. s) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As esti-
mativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em 
premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, 
as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco signifi-
cativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a 
seguir. (a) Perda (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração e 
produção petrolífera): Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (im-
paridade) no imobilizado, de acordo com a política contábil apresentada na 
Nota 3.h). Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) 
foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com 
base em estimativas. (b) Imposto de renda, contribuição social e outros 
impostos: A Companhia está sujeita ao imposto sobre a renda, sendo neces-
sário um julgamento significativo para determinar a provisão para impostos 
sobre a renda. Em muitas operações, a determinação final do imposto é incer-
ta. A Companhia também reconhece provisões por conta de situações em que 
é provável que valores adicionais de impostos forem devidos. Quando o resul-
tado final dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e 
registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e dife-
ridos no período em que o valor definitivo é determinado. (c) Reservas de 
petróleo bruto: As estimativas das reservas de petróleo bruto são uma parte 
integrante do processo de tomada de decisões relativamente aos ativos da 
atividade de pesquisa e desenvolvimento de petróleo bruto, suportando adicio-
nalmente o desenvolvimento ou a implementação de técnicas de recuperação 
secundária. O volume de reservas provadas desenvolvidas de petróleo bruto 
é utilizado para o cálculo da depreciação dos ativos afetados à atividade de 
exploração e produção petrolífera de acordo com o método da UOP, sendo 
que o volume de reservas prováveis e recursos contingentes e prospectivos 
são utilizados, dependendo da fase de prospecção que se encontram, nas 
avaliações de impairment nos investimentos em ativos associados a essa ati-
vidade. A estimativa das reservas provadas desenvolvidas de petróleo bruto é 
também utilizada para o reconhecimento anual dos custos como abandono de 
áreas desenvolvidas. A estimativa das reservas provadas desenvolvidas está 
sujeita a revisões futuras, com base em nova informação disponível, por 
exemplo, relativamente às atividades de desenvolvimento, perfuração ou pro-
dução, taxas de câmbio, preços, datas de fim de contrato ou planos de desen-
volvimento. Os volumes de petróleo bruto produzidos e o custo dos ativos são 
conhecidos, enquanto que as reservas provadas desenvolvidas têm uma alta 
probabilidade de recuperação e se baseiam em estimativas sujeitas a alguns 
ajustamentos. O impacto nas amortizações e provisões para custos de aban-
dono de variações nas reservas provadas desenvolvidas estimadas é tratado 
de forma prospetiva, amortizando o valor líquido remanescente dos ativos e 
reforçando a provisão para custos de abandono, respetivamente, em função 
da produção futura prevista. Ver Nota 29 para a quantidade e tipo de reservas 
petrolíferas utilizadas para fins contabilísticos. (d) Contingências: A Compa-
nhia reconhece provisões para contingências quando existe uma obrigação 
presente (legal, contratual ou construtiva) resultante de um evento passado e 
que seja provável que a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de re-
cursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As pro-
visões são revistas na data de cada balanço patrimonial e são ajustadas de 
modo a refletir a melhor estimativa a essa data. t) Investimento Societário:
Devido a avaliação da Administração em manter seus investimentos societá-
rios existentes, a mensuração desta participação societária é feita a valor jus-
to, e por esse investimento ser em empresas de capital fechado, ou seja, sem 
cotação em bolsa, e feito através de equivalência patrimonial. A Companhia 
não efetuou a consolidação das Demonstrações Financeiras de sua participa-
ção societário, uma vez que a Galp Energia SGPS, S.A., consolida todas as 
empresas do Grupo. u) Novos pronunciamentos contábeis adotados em 
2019: Adoção de política contábil com a aplicação da IFRS 16 - Locações 
(CPC 06 (R2)): A Empresa aplicou a IFRS 16 utilizando a abordagem retros-
petiva modificada e, portanto, a informação comparativa não foi reexpressa, 
continuando a ser relatada no âmbito da IAS 17 e IFRIC 4. A política contabi-
lística adoptada é como segue: Reconhecimento: A Empresa reconhece um 
direito de uso de um ativo e um passivo de locação na data de início do con-
trato de arrendamento. O direito de uso do ativo é inicialmente mensurado ao 
custo, que compreende o valor inicial da responsabilidade de locação ajustada 
por quaisquer pagamentos de locação feitos em ou antes da data de início, 
além de quaisquer custos diretos iniciais incorridos, assim como uma estima-

tiva dos custos de desmantelamento e remoção do ativo subjacente (caso 
aplicável), deduzido de qualquer incentivo concedido. A responsabilidade da 
locação é inicialmente reconhecida pelo valor presente das rendas ainda não 
pagas à data do contrato de locação, descontando os juros a uma taxa de juro 
implícita na locação, ou no caso em que não seja possível determinar esta 
taxa facilmente, utilizando a taxa de juro incremental da Empresa. Em geral, a 
Empresa utiliza a sua taxa de juro incremental como a taxa de desconto a 
aplicar. Pagamentos de locação incluídos na mensuração do passivo de loca-
ção incluem o seguinte: - pagamentos fixos, deduzidos de quaisquer incenti-
vos já recebidos; - pagamentos de locação variável, dependente de uma de-
terminada taxa ou índice; - montantes que sejam devidos ao abrigo de uma 
garantia do valor residual; - preço de exercício da opção de compra, se for 
razoavelmente certo que o locatário exerça a opção; e - pagamento de pena-
lidades pelo término do contrato, se for razoavelmente certo que o locatário 
cancele o contrato. A responsabilidade por locações é remensurada quando 
se verificam alterações nos pagamentos futuros derivados de uma alteração 
da taxa ou índice ou taxa, se ocorrer uma alteração na estimativa da Empresa 
do montante que deverá ser pago sob uma garantia de valor residual, ou caso 
a Empresa altere a sua avaliação acerca a opção de exercício de compra, sua 
extensão ou rescisão. Quando a responsabilidade por locações é remensura-
da, o valor do direito de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou 
prejuízo na demonstração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do 
direito de uso já se encontrava reduzida a zero. A Empresa apresenta os direi-
tos de uso de ativos e as responsabilidades por locações em rubricas devida-
mente segregadas na demonstração consolidada da posição financeira. Loca-
ções financeiras de curto prazo ou locações de ativos de baixo valor: A
Empresa não reconhece como direitos de uso de ativos ou responsabilidade 
de locações, contratos de locação de duração inferior a 12 meses ou locações 
de baixo valor. A Empresa reconhece os dispêndios associados a estas loca-
ções, como um custo do exercício durante o período de vida dos contratos. 
Amortização: O direito de uso do ativo é depreciado utilizando o método de 
depreciação linear, com base no mais baixo de entre a vida útil do ativo do 
direito de uso ou o fim do prazo da locação. A vida útil estimada dos activos do 
direito de uso é determinada na mesma base que para os restantes ativos 
tangíveis. Imparidades: O direito de uso do ativo é periodicamente reduzido 
por perdas de imparidade, e ajustado por certas variações da obrigação por 
locações associadas ao ativo. Estimativas contabilísticas e julgamentos: 
Vidas úteis, valores residuais dos ativos e taxas de desconto: O apura-
mento dos valores residuais dos ativos, estimativa das vidas úteis e taxas de 
desconto têm por base premissas dos contratos de locação (ou ativos simila-
res) e são definidos baseados no julgamento da Gestão, assim como as me-
lhores práticas em uso pelos peers do setor. Imparidade dos Direitos de uso 
de Ativos: Identificação de indicadores de imparidade, estimativa de fluxos de 
caixa futuros e determinação do justo valor dos ativos exige um elevado nível 
de julgamento da Gestão, em termos de identificação e avaliação dos indica-
dores de imparidade diferentes, nomeadamente o fluxo de caixa esperado, as 
taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais. Atualmente, o 
intervalo de taxas de desconto aplicáveis aos contratos de locação na Empre-
sa varia entre 5,36% e 9,00%.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo dessa conta em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, conforme regis-
trado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respe-
tivos itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir:

2019 2018
Caixa 13.000 5.000
Bancos 851.479.279 1.185.539.033
Bancos - contas vinculadas (a) 1.920 1.224
Aplicações Financeiras (b) 858.625.381 521.663.607
Total 1.710.119.580 1.707.208.864
(a) A Companhia como operadora de blocos, é obrigada contratualmente com 
a sua consorciada, Petróleo Brasileiro, S.A. - Petrobras, a deter contas bancá-
rias individualizadas (por bloco) e vinculadas apenas a movimentos que digam 
respeito a pagamentos e recebimentos relacionados com os blocos. Essas 
aplicações possuem liquidez imediata, estando disponíveis para fazer frente 
às necessidades de caixa das operações da Companhia. Em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018, a composição por localização geográfica dos consórcios 
destas contas bancárias vinculadas é a seguinte:
Localização Consórcios 2019 2018
Bacia Sergipe 1.920 1.224
Total 1.920 1.224
(b) As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes depósitos de 
curto prazo, a seguir demonstrado:
Instituição financeira 2019 2018
Banco Itaú, S.A. 6.607.720 23.827.862
Banco Santander, S.A. 303.519.748 256.186.229
Banco Bradesco, S.A. 301.139.267 241.649.516
Banco do Brasil, S.A. 200.294.448
Citibank, S.A. 47.064.198 -
Total 858.625.381 521.663.607
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS
A rubrica de contas a receber, no montante de R$ 551.651.353 (31-12-2018 
- R$ 485.232.649), tem a seguinte composição: 2019 2018
Clientes (a) 531.913.184 453.974.562
Contas a receber da consorciada (b) 16.278.332 16.317.109
Outras 3.459.837 14.940.978
Total 551.651.353 485.232.649
(a) O montante de R$ 531.913.184 (31-12-2018 - R$ 453.974.562), em contas 
a receber de clientes, cujo vencimento de 30 dias a partir de seu reconheci-
mento, refere-se essencialmente às vendas de óleo e gás ao parceiro Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras e às vendas de óleo à Galp Trading, S.A., ocorrida 
em dezembro de 2019. (b) A Companhia, em 31 de dezembro de 2019, é ope-
radora em 4 blocos (31-12-2018 - 4 blocos) (Nota Explicativa nº1), cujo único 
parceiro nesses consórcios é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, existindo 
R$ 16.278.332 (31-12-2018 - R$ 16.317.109) de saldo a receber decorrente 
do rateio dos gastos incorridos nos blocos proporcionais às respetivas partici
pações, conforme demonstrado no quadro a seguir: 2019 2018
Bacia de Potiguar 6.733.044 6.699.324
Bacia de Sergipe 9.545.288 9.617.785
Total 16.278.332 16.317.109
A Administração avalia um impacto mínimo nos negócios da Companhia, pois 
as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritariamente são realizadas atre-
ladas carta conforto ou garantias, com empresas do grupo ou com grandes 
empresas da indústria. Por este motivo, a avalição de risco de crédito das ope-
rações de venda da Companhia para em 31 de dezembro de 2019 é 0,5738%.

6. ESTOQUES
A rubrica de estoques apresentava o seguinte detalhe em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018:
Direito de estoque 2019 2018
Petróleo Bruto
Blocos Operados

Bacia Sergipe 2.082.656 1.411.039
Subtotal 2.082.656 1.411.039
Blocos Não Operados

Bacia Potiguar 2.169.040 1.657.446
Bacia Santos
Poço Tupi Piloto 1.037.232 14.709.718
Poço Tupi NE 20.071.503 14.865.116
Poço Cernambi 24.760.405 20.658.978
Poço Itaguaí 20.610.166 31.537.708
Poço Maricá 30.848.984 28.283.910
Poço Saquarema 257.154.222 21.844.020
Poço P66 2.929.488 12.830.052
Poço P69 16.839.571 12.617.206
Poço P67 3.938.014  -
Poço P68 21.366.626  -

Subtotal 401.725.251 159.004.154
Total Petróleo Bruto 403.807.907 160.415.193
Os estoques de petróleo cru são mensurados ao valor realizável líquido devi-
do ao fato de não existir fiabilidade inequívoca na identificação dos diversos 
custos associados à produção ou extração de petróleo. De qualquer forma, a 
Companhia considera que da mensuração ao custo de produção não resulta-
riam impactos materiais, para as demonstrações financeiras de 31 de dezem-
bro de 2019. O aumento desta rubrica fica a dever-se à entrada em produção 
de novos poços, em P67 e P68, e também por terem ficados armazenados no 
Porto de Santos, à data de 31 de dezembro de 2019, 152.178,16 m3 de crude, 
referentes à carga C-105379.
Stock em Trânsito 2019 2018
Petróleo Bruto

 Blocos Não Operados
 Bacia Santos
Poço Tupi Piloto  -  -
Poço Maricá  - 97.706.913
Poço Saquarema  -  -
Poço Mangaratiba  - 98.042.421

Subtotal  - 195.749.333
Total Petróleo Bruto  - 195.749.333
Produto em poder de Terceiros (Underlifting) 2019 2018
Petróleo Bruto
 Blocos Operados

Bacia Sergipe 1.055 1.054
Subtotal 1.055 1.054
 Blocos Não Operados

Bacia Santos
Poço Tupi Piloto 59.085.701  -
Poço P67 81.214.642  -
Poço Tupi NE 87.901.660 14.115.478
Poço p68 22.070.728  -
Poço Cernambi 76.478.068 12.036.907
Poço Itaguaí 25.577.757 35.229.437
Poço Maricá 134.770.817  -
Poço Saquarema  - 25.145.740
Poço P66 59.307.838 61.209.658
Poço P69 86.729.973 24.285.104

Subtotal 633.137.184 172.022.324
Total Petróleo Bruto 633.138.239 172.023.378
Empréstimos de estoques pelos
Parceiros (Overlifting) 2019 2018
Petróleo Bruto
 Blocos Não Operados

Bacia Santos
Poço Tupi Piloto  - 2.821.344
Poço Saquarema 88.169.024  -
Poço Maricá  - 6.675.316

Total Petróleo Bruto 88.169.024 9.496.660
7. TRIBUTOS A RECUPERAR 
A rubrica de tributos a recuperar apresentava o seguinte detalhe em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018:

Conta
2019 2018

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante
PIS 17.231.763  - 15.650.422  -
Cofins 17.321.590  - 71.629.413  -
ICMS 164.266.047 101.649.799 28.048.422 149.367.142
IRRF E CSLL 27.924.787  - 10.428.672 42.452.212
Total 226.744.187 101.649.799 125.756.929 191.819.354
As operações de aquisição de bens e serviços relacionadas com o bloco de 
BMS-11, no âmbito da legislação em vigor sobre o tema, podem resultar na 
apuração de créditos de PIS e Cofins. Em dezembro de 2019, a rubrica de 
PIS inclui o montante de R$ 17.231.763 e a de Cofins inclui R$ 17.321.590 
resultantes deste apuramento de créditos. O montante de R$ 265.915.846 
em dezembro de 2019 (2018 - R$ 177.415.564) da rubrica ICMS a recuperar, 
inclui as movimentações sobre as operações dos empréstimos (ou mútuos) de 
petróleo, tomados por parte da Companhia às empresas parceiras, Petróleo 
Brasileiro - Petrobras S.A. e Shell Brasil, deduzido do ICMS sobre as vendas 
de gás. A Companhia estima recuperar os tributos da seguinte forma:
Ano de vencimento PIS e Cofins ICMS IRRF e CSLL
2019 34.553.353 164.266.047 27.924.787
2020  - 54.064.114 -
2021  - 47.585.685 -
2022  - - -
2023  - -

34.553.353 265.915.846 27.924.787
8. ADIANTAMENTOS: ADIANTAMENTOS AO
OPERADOR DOS CONSÓRCIOS 
A rubrica de adiantamentos ao operador dos consórcios - blocos não opera-
dos, no montante de R$ 1.304.407.596 (2018 - R$ 340.403.422), é composta 
por adiantamentos ao parceiro Petróleo Brasileiro, S.A. - Petrobras, relativos 
aos blocos não operados pela Companhia, que se destinam a fazer face ao 
investimento em pesquisa incorrido pela consorciada e imputada por rateio 
aos consórcios, que se encontram distribuídos da seguinte forma:
Bacia  2019  2018 
Bacia Espirito Santo - ES 2.023.149 1.818.906
Bacia Potiguar - RN  (539.132) 1.063.294
Bacia Santos - SP 1.305.012.404 341.077.842
Bacia Amazonas - AM  (2.377.156)  (3.839.613) 
Bacia Pernambuco - PE 288.332 282.993
Total 1.304.407.596 340.403.422
O aumento desta rubrica face ao ano anterior deve-se a adiantamentos rea-
lizados para nacionalização de equipamentos subsea e FPSOs já alocados, 
ou para serem alocados, nas áreas de BM-S-11 Lula, BM-S-11 Iracema e 
BM-S-11 A Iara.

9. IMOBILIZADO
Durante o exercício de 2019, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Construções em andamento
Subtotal de

Ativos TangíveisAlmoxarifado Bacia Santos Cabiúnas Bacia Potiguar
Bacia

Pernambuco Bacia Sergipe-Alagoas
Juros de empréstimos de 

Suprimentos Outros gastos PIS / Cofins
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.154.925 4.282.190.496 2.725 381.128.370 642.784 - 928.194.608 - 356.319.687 5.952.633.595

Adições - 3.444.885.139 254.604 1.816.139 92.669 - 260.093.389 251.909 - 3.707.393.849
Imparidades - - - 105.930 - 2.118.955 - - - 2.224.885
Baixas e provisões para perdas de imobilizado (868.488) - - - - - - - - (868.488)
Regularizações e outros ajustamentos - (263.003.815) (1) (0) 0 (11.380.233) 14.703.266 - (30.985.303) (290.666.085)
Transferências - (3.059.435.673) (227.865) (3.077.071) - - (9.465.403) (251.909) - (3.072.457.919)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.286.437 4.404.636.147 29.464 379.973.369 735.453 (9.261.277) 1.193.525.860 - 325.334.384 6.298.259.837
em 31 de dezembro de 2019 3.286.437 4.404.636.147 29.464 379.973.369 735.453 (9.261.277) 1.193.525.860 - 325.334.384 6.298.259.837

Subtotal de
Ativos Tangíveis

em Andamento

Bens em operação
Total de Ativos 

TangíveisBacia Santos Cabiúnas
Bacia

Potiguar
Bacia

 Sergipe-Alagoas Veículos
Equipamento

administrativo
Outras imobilizações 

corpóreas
Juros de emprésti-

mos de Suprimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.952.633.594 7.311.339.630 347.880.490 35.845.563 13.895.443 1.090.958 3.404.389 8.690.759 190.599.195 13.865.380.021

Adições 3.707.393.849 402.931.379  - 50.770 1.978.474 492.334 1.501.257  -  - 4.114.348.062
Imparidades 2.224.885  -  -  -  -  -  -  -  - 2.224.885
Baixas e provisões para perdas de imobilizado  (868.488)  -  -  -  -  -  -  -  -  (868.488) 
Regularizações e outros ajustamentos  (290.666.085) 992.604 0 3 4.976.164 26.812 0  (1)  (4.125.919)  (288.796.422) 
Transferências  (3.072.457.919) 3.059.435.673 227.865 3.077.071  -  -  - 251.909 9.465.403 0

Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.298.259.837 10.774.699.286 348.108.355 38.973.407 20.850.081 1.610.104 4.905.646 8.942.667 195.938.679 17.692.288.060
Amortização acumulada 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  -  (3.383.838.621)  (48.289.080)  (26.535.751)  (13.654.403)  (319.446)  (2.104.317)  (4.914.449)  (114.915.965)  (3.594.572.032) 
Despesa de amortização  -  (977.891.708)  (17.384.284)  (4.308.155)  (1.833.477)  (260.943)  (368.869)  (431.338)  (12.808.053)  (1.015.286.827) 
Abates/venda  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Regularizações e outros ajustamentos  - 2  (0) 0 1.872.171 18.492 1  (0) 3.360.452 5.251.118
Transferências  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Diferenças de Câmbio Amortizações  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Saldo em 31 de dezembro de 2019  -  (4.361.730.327)  (65.673.364)  (30.843.906)  (13.615.709)  (561.897)  (2.473.185)  (5.345.787)  (124.363.566)  (4.604.607.741) 
em 31 de dezembro de 2019 6.298.259.837 6.412.968.958 282.434.991 8.129.501 7.234.372 1.048.207 2.432.461 3.596.880 71.575.113 13.087.680.319
Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foram os seguintes: 

Construções em andamento
Subtotal de Ativos 

TangíveisAlmoxarifado Bacia Santos Cabiúnas Bacia Potiguar Bacia Pernambuco
Juros de empréstimos

de Suprimentos
Outros
gastos PIS / Cofins

Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.465.788. 2.882.295.223. - 383.594.318. 554.673. 668.015.744. 2.338.871. 386.297.243. 4.327.561.860.
Adições - 3.206.697.096. 6.396.984. (1.899.181). 88.111. 260.419.137. 1.464.192. - 3.473.166.339.
Imparidades - - - (15.783). - - - - (15.783).
Baixas e provisões para perdas de imobilizado (310.863). (79.244). - (116.909). - - - - (507.016).
Regularizações - - - - - - - (29.977.556). (29.977.556).
Transferências - (1.806.722.579). (6.394.259). (434.075). - (240.273). (3.803.062). - (1.817.594.248).
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.154.925. 4.282.190.496. 2.725. 381.128.370. 642.784. 928.194.608. - 356.319.687. 5.952.633.595.

Subtotal de 
Ativos Tangíveis

em Andamento

Bens em operação

Bacia Santos Cabiúnas Bacia Potiguar
Bacia

 Sergipe-Alagoas Veículos
Equipamento

administrativo
Outras imobilizações 

corpóreas
Juros de empréstimos 

de Suprimentos
Total de Ativos 

Tangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.327.561.860 6.151.750.834 341.485.243 35.411.490 13.654.403 844.360 2.825.516 5.465.287 185.921.121 11.064.920.113

Adições 3.473.166.339 57.811.541  -  (2) 241.040 246.598 777.046  -  - 3.532.242.562
Imparidades  (15.783)  -  -  -  -  -  -  -  (15.783) 
Baixas e provisões para perdas de imobilizado  (507.016)  -  -  -  -  -  (198.173)  (37.610)  -  (742.799) 
Regularizações  (29.977.556)  (12.213.101)  -  -  -  -  - 4.125.918  (38.064.739) 
Transferências  (1.817.594.250) 1.113.990.356 6.395.247 434.075  -  - 3.263.082 552.156  (692.959.334) 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 5.952.633.594 7.311.339.630 347.880.490 35.845.563 13.895.443 1.090.958 3.404.389 8.690.759 190.599.195 13.865.380.021
Amortização acumulada 

Saldo em 31 de dezembro de 2017  -  (2.265.188.498)  (31.259.987)  (22.247.587)  (13.654.403)  (110.812)  (2.001.447)  (4.385.844)  (94.444.355)  (2.433.292.932) 
Despesa de amortização  -  (1.111.718.324)  (17.029.093)  (4.288.164)  -  (208.634)  (287.215)  (564.520)  (20.471.610)  (1.154.567.560) 
Abates/venda  -  -  -  -  -  - 184.345 35.915  - 220.260
Regularizações  -  (6.931.799)  -  -  -  -  -  -  -  (6.931.799) 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  -  (3.383.838.621)  (48.289.080)  (26.535.751)  (13.654.403)  (319.446)  (2.104.317)  (4.914.449)  (114.915.965)  (3.594.572.031) 
em 31 de dezembro de 2018 5.952.633.594 3.927.501.009 299.591.410 9.309.812 241.040 771.512 1.300.072 3.776.310 75.683.230 10.270.807.990
As adições do exercício de 2019 incluem $R 1.194.681.643, relativos às operações de nacionalização de ativos. $R 231.272.127,81 em imobilizado em andamento e $R 963.409.515,44 em imobilizado firme. Os juros de empréstimos são 
rateados pelos ativos em andamento, sendo posteriormente amortizados juntamente com os ativos correspondentes. A Companhia continuou a desenvolver os grandes campos de Lula, Iracema e Iara, no pré-sal da bacia de Santos, onde 
concluiu o ano com dez unidades a produzir, após a entrada em produção das FPSO P 67 e P 68. A rubrica de Regularizações e outros ajustamentos nas Construções em andamento - Bacia de Santos, no montante de $R 263.003.815, 
inclui $R 252.560.000 referente ao efeito líquido em investimento dos processos de unitização ocorridos no exercício, conforme mencionado na nota explicativa nº. 01. Análise de provisão para perda de ativos do segmento de ativida-
de de Exploração e Produção: A Companhia efetua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos ativos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à atividade de exploração e produção petrolífera, sendo selecionada 
a unidade geradora de caixa país ou Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os investimentos. As perdas por imparidade dos ativos na atividade de exploração e produção petrolífera, são determinadas quando: 
(a) Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis; (b) O período de licenciamento expirar e não for possível a renovação da licença de exploração; (c) Uma área adquirida for entregue ou abandonada; (d) Os benefícios 
econômicos futuros esperados forem inferiores ao investimento efetuado. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram registadas perdas por imparidades no ativo tangível no valor de $R 19.320 no bloco POT-T-479, tendo sido 
revertidas imparidades no montante de $R 2.244.205, das quais $R 2.118.955 na Bacia de Sergipe (Rabo Branco). Os ativos tangíveis e intangíveis afetos à exploração e produção, foram sujeitos no final do ano de 2019 a uma análise 
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de sensibilidade aos valores dos principais ativos, em função da flutuação do preço do Brent. Os preços do Brent, estimados, considerados nos testes de 
imparidade, foram os seguintes: 2020: $65/bbl; e 2021- 2025: $70/bbl. Baseado no resultado dos testes de imparidade, os benefícios futuros esperados dos 
ativos são mais elevados do que os estimados pela UGC para o Brasil. A taxa de desconto usada nos testes de imparidade reflete o risco especifico dos ativos 
afetos à unidade de negócio do E&P, calculada na base do USD. Para a análise de sensibilidade efetuada para testar o impacto da volatilidade do preço do 
Brent no valor dos principais ativos do segmento E&P, foi considerado um preço constante de $60/bbl nos fluxos de caixa projetados sem que tenha verificado 
potenciais perdas de imparidade.
10. INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2019, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Rubrica Software
Intangível
em curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de 

Ativos Fixos 
Intangíveis

Bacia
Santos

Bacia
Potiguar

Bacia
Sergipe-
Alagoas

Bacia
Campos

Bacia
Pernambuco

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2018 12.464.686 387.007 1.195.902.177 6.521.602 1.110.000 110.220.040 924.600 1.327.530.112
Adições 383.811 97.959 233.472.343 - - - - 233.954.114
Baixas do exercício e provisões para perdas - - - - - - - -
Regularizações e outros ajustamentos (707.802) (387.007) 387.007 203.648 - (0) - (504.154)
Transferências - - - - - - - -

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2019 12.140.696 97.959 1.429.761.527 6.725.250 1.110.000 110.220.040 924.600 1.560.980.072
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (9.620.374) - (682.516) (1.835.551) (704.018) - - (12.842.459)
Despesa de amortização (1.172.139) - (145.805) (66.943) (81.927) - - (1.466.815)
Abates/venda - - - - - - - -
Regularizações 707.806 - (0) (71.183) (2) - - 636.620
Transferências - - - - - - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (10.084.707) - (828.322) (1.973.678) (785.947) - - (13.672.654)
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2019 2.055.989 97.959 1.428.933.205 4.751.572 324.053 110.220.040 924.600 1.547.307.418
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2018 2.844.312 387.007 1.195.219.661 4.686.051 405.982 110.220.040 924.600 1.314.687.653
Durante o exercício de 2018 o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Rubrica Software
Intangível em 

curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de

Ativos Fixos 
Intangíveis

Bacia
Santos

Bacia
Potiguar

Bacia
Sergipe-
Alagoas

Bacia
Campos

Bacia
Pernam-

buco
Saldo bruto em 31 de dezembro de 2017 10.263.206 600.387.007 6.726.299 6.521.602 1.110.000 - 924.600 625.932.714
Adições 1.852.654 699.395.917 589.175.878 - - 110.220.040 - 1.400.644.489
Baixas do exercício e provisões para perdas 348.826 - - - - - - 348.826
Transferências - (1.299.395.917) 600.000.000 - - - - (699.395.917)

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2018 12.464.686 387.007 1.195.902.177 6.521.602 1.110.000 110.220.040 924.600 1.327.530.112
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (7.738.155) - (393.141) (1.817.715) (626.650) - - (10.575.661)
Despesa de amortização (1.533.393) - (289.375) (17.836) (77.368) - - (1.917.972)
Abates/venda (348.826) - - - - - - (348.826)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (9.620.374) - (682.516) (1.835.551) (704.018) - - (12.842.459)
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2018 2.844.312 387.007 1.195.219.661 4.686.051 405.982 110.220.040 924.600 1.314.687.653
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2017 2.525.051 600.387.007 6.333.158 4.703.887 483.350 - 924.600 615.357.053
O montante constante na rubrica Direitos sobre recursos naturais - Conces-
sões, refere-se ao custo da parcela da participação da Companhia nos con-
sórcios adquiridos para a pesquisa, desenvolvimento e produção do petróleo 
e gás natural em dezesseis blocos de potencial petrolífero, sendo três loca-
lizados na bacia de Santos, dez no Rio Grande do Norte, um na bacia de 
Sergipe-Alagoas e dois na bacia Pernambuco-Paraíba, sendo a Companhia 
operadora de quatro blocos em 31 de dezembro de 2019. Durante o exercício 
de 2018 a Companhia adquiriu posições estratégicas e relevantes em ativos 
de exploração através das licenças de Uirapuru e C-M-791, nas bacias de 
Santos e Campos, respetivamente, assim como a aquisição de um interesse 
adicional de 3% no bloco BM-S-8. A Companhia, no exercício de 2018, deu 
continuidade à adaptação do sistema de informática de suporte à contabilida-
de, atualizando-o às novas necessidades fiscais, contábeis e de reporte ao 
seu parceiro nas concessões. No exercício de 2019, a Companhia adquiriu 
mais 3% no bloco BM-S-8 obtendo uma totalidade de 20% da concessão. Tal 
estratégia visa equalizar sua participação nesta área a outra área adjacente e 
já existente no portfólio da Companhia (Norte de Carcará).
12. INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS
Em 1 de agosto de 2014, a Petrogal Brasil S.A. passou a deter 99,997% das 
ações da Galp Exploração e Serviços do Brasil, Ltda, adquirindo 332.500 quo-
tas à Galp Exploração e Produção Petrolífera SGPS S.A, no montante de R$ 
3.325.000 (R$ 10 por ação) e 17.490 quotas à Petróleos de Portugal - Petrogal 
S.A., no montante de R$ 174.900 (R$ 10 por ação). O registro contábil da par-
ticipação societária a 31 de dezembro de 2019 tem o seguinte detalhe:
Patrimônio líquido GESB 2019 2018
Capital social 3.500.000 3.500.000
Prejuízos acumulados (3.435.335) (3.970.692)
Lucro do exercício (1.194.290) 535.357

(1.129.625) 64.665
Movimentos dos investimentos 2019 2018
Aquisição do investimento 3.499.900 3.499.900
Participação nos lucros (4.629.525) (3.435.235)
Saldo do investimento - GESB (1.129.625) 64.665
A provisão para investimentos societários encontra-se registada no passivo 
em outras contas a pagar (Nota 30).
12. FORNECEDORES
Fornecedores correntes: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a rubrica 
de fornecedores correntes é constituída pelos seguintes itens:

2019 2018
Fornecedores nacionais 26.188.847 11.451.552
Fornecedores estrangeiros 32.887.699 44.608.941
Total 59.076.546 56.060.493
O montante de R$ 26.188.847 (31-12-2018 – R$ 11.451.551) na rubrica de 
fornecedores nacionais, se refere às despesas incorridas com os blocos de 
exploração em que a Companhia é operadora, de competência do exercício 
de 2019. Contas a pagar a operador dos consórcios - blocos não opera-
dos: A rubrica de contas a pagar ao operador dos consórcios dos blocos não 
operados, pela Companhia, tem a seguinte composição pelas bacias onde a 
mesma detém participação:

Bacia 2019 2018
Bacia Santos - SP 1.620.983.177 282.268.157
Bacia Potiguar - RN  - 244.139
Bacia Pernambuco - PE  - 140.048
Total 1.620.983.177 282.652.344
O montante de R$ 1.620.983.177 em 31 de dezembro de 2019 (31-12-2018 
R$ 282.652.344), é referente a valores a serem debitados pelo operador dos 
blocos relativo a investimento já realizado e reconhecido nos mesmos (cash 
call).
13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A rubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:

Conta 2019 2018
Impostos sobre as vendas 144.016.854 112.884.856
Impostos sobre salários 1.610.859 1.287.504
Outros impostos retidos a terceiros 10.137.462 23.702.602
Participação Especial 596.389.097 533.516.371
Estimativa IRPJ e CSLL a pagar, do exercício  -  -
Total 752.154.272 671.391.333
A Companhia calcula o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro 
pelo regime de apuração do Lucro Real, com antecipações mensais efetuadas 
por estimativa. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apresentou lucro 
fiscal, entretanto o valor devido é inferior às antecipações realizadas no decor-
rer do exercício de 2019, resultando que não exista imposto a pagar. A varia-
ção na rubrica Participação Especial deve-se essencialmente ao aumento da 
produção realizado nos blocos petrolíferos.

14. PROVISÕES DE SERVIÇOS
A rubrica de provisão de serviços apresenta em 31 de dezembro 2019 e 2018, 
a seguinte composição:

Provisão 2019 2018
Provisão serviços blocos não operados 777.853.330 74.454.919
Provisão royalties 92.039.139 63.012.463
Provisão I&D 54.132.926 59.472.296
Outros 18.226.793 40.323.040
Total 942.252.188 237.262.718
O montante de R$ 777.853.330 (2018 – R$ 74.454.919), referente à provi-
são de serviços para os blocos não operados pela Companhia, é referente 
ao custo de produção (aluguel do FPSO e outros serviços) do BM-S-11, no-
meadamente, Módulo “Lula Pilot”, “Lula Nordeste”, “Lula Central”, “Lula Alto”, 
“Lula Sul”, “Lula Extremo Sul”, “Lula Norte”’, “Iracema Sul“, “Iracema Norte“, 
“Berbigão-Sururu”, e as provisões relacionadas às unitizações de Lula (BM-S-
11) e Sépia (BM-S-24). O impacto das unitizações no passivo é no montante 
de R$ 589.000.000, para Lula, no montante de R$ 117.000.000, para Sépia e 
um valor a receber para Atapu, no montante de R$ 7.980.000 (nota explicativa 
nº 01). Os royalties de competência do mês de dezembro de 2019, e pagos no 
mês de janeiro de 2020, totalizaram R$ 92.039.139 (2018 – R$ 63.012.463), 
para o bloco BM-S-11 R$ 91.834.228, para o bloco POT-T-479 (Sanhaçu) 
R$ 128.421 e para os blocos SEAL-T-412 e SEAL-T-429 (Rabo Branco) R$ 
76.490. Na rubrica Provisão I&D encontra-se registado o montante de R$ 
54.132.926 relativo à provisão dos custos de Investigação & Desenvolvimento, 
de acordo com o contrato de concessão.
15. OUTROS CRÉDITOS
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a rubrica de outros créditos correntes 
é constituída pelos seguintes itens:

2019 2018
Especialização faturação - geral 39.409.858 51.043.726
Total 39.409.858 51.043.726
O montante de R$ 39.409.858 diz respeito a provisões de complementos de 
faturação relativos à venda de gás.

2019 2018
Depósito judicial 150.080.506 65.385.649
Total 150.080.506 65.385.649
Na rubrica outros créditos não circulantes o montante de R$ 150.080.506 diz 
respeito a um Depósito Judicial no âmbito da Providência Cautelar apresenta-
da pelo Consórcio BM-S-11. O Consórcio interpôs a referida providência por 
discordar da decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) em unificar os Campos de Lula e Cernambi. No entender da 
ANP, para fins de apuração das Participações Governamentais, os reserva-
tórios das áreas identificadas nos campos acima referidos, formam um único 
campo de grandes dimensões. No entanto, o Consórcio defende a existência 
de dois reservatórios independentes e sem conexão hidráulica, o que leva à 
necessidade de apurações independentes de Participações Governamentais. 
O valor que se encontra hoje depositado judicialmente diz respeito a parcela 
controversa do cálculo da Participação Especial, evidenciada pelas diferenças 
apuradas entre as parcelas devidas considerando-se os Campos de Lula e 
Cernambi separadamente. Até o início do exercício de 2019, a Empresa tinha 
registrado na rubrica Depósito Judicial, a parcela controversa de Participação 
Especial referente ao último trimestre de 2014 e ao primeiro e segundo trimes-
tres de 2015, amparado por uma autorização judicial de obtida em 2014 e pos-
teriormente revogada no terceiro trimestre de 2015. Com o desenvolvimento 
do processo e o atingimento da discussão ao Superior Tribunal de Justiça, 
no início do exercício de 2019, o Consórcio obteve uma liminar favorável que 
volta a autorizar o depósito judicial das parcelas controversas, evidenciadas 
pelas diferenças entre as parcelas devidas considerando os Campos Lula e 
Cernambi unificados e as parcelas devidas considerando os Campos de Lula 
e Cernambi separadamente. Ao montante reconhecido até a data 31 de de-
zembro de 2019, está acrescido os depósitos judiciais realizados no âmbito 
da apuração da Participação Especial do segundo e do terceiro trimestres de 
2019.
16. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as 
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e 
passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas 
desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferi-
dos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da 
despesa de imposto de renda e contribuição social registada nas contas de 
resultado está demonstrada, conforme segue:

2019 2018
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e CSLL 1.461.720.638 1.461.720.640 1.382.999.118 1.382.999.118
 Ajustamento resultado fiscal devido à adoção do Successfull Effort Method - - (260.935.475) (260.935.475)
Adições e exclusões do LALUR (1.417.435.449) (1.417.435.449) (1.329.253.993) (1.329.253.993)
Resultado antes da Compensação do Prejuízo Fiscal 44.285.189 44.285.189 (207.190.350) (207.190.350)
Compensação do Prejuízo Fiscal (13.285.557) (13.285.557) - -
Base de cálculo para IRPJ e CSLL 30.999.632 30.999.632 (207.190.350) (207.190.350)
Alíquotas (%) 15% + adicional 10% 9% 15% + adicional 10% 9%
IRPJ e CSLL – Do exercício (7.561.772) (2.789.967) - -

(7.561.772) (2.789.967) - -
Reversão de impostos diferidos ativos por diferenças temporárias (544.183.102) (195.905.917) (534.073.748) (192.266.549)
Constituição de impostos diferidos ativos por diferenças temporárias 344.340.974 123.962.751 239.198.583 85.933.095
Sobre prejuízo fiscal (20.702.316) (7.452.834) (13.428.251) (4.834.171)
IRPJ e CSLL - Diferido (220.544.444) (79.396.000) (308.303.416) (111.167.625)
Total de imposto de renda e contribuição social (228.106.216) (82.185.967) (308.303.416) (111.167.625)
Alíquota efetiva (%) 16% 6% 22% 8%
O montante de passivo fiscal diferido registrado no passivo não circulante em 31 dezembro 2019 foi de R$ 502.808.151 e em 2018 tratava-se de um passivo 
fiscal diferido no montante de R$ 202.867.707. 2019

Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final
Passivo fiscal diferido:
Provisões 189.221.660 115.789.474 - 305.011.134
Imparidades 23.614.274 - (3.291.275) 20.322.999
Diferenças de câmbio (483.710.556) (374.941.111) - (858.651.667)
Sobre prejuízo fiscal 195.095.416 - (28.155.150) 166.940.266
Ajustes em imobilizado (127.088.501) (87.215.797) - (214.304.298)
Arrendamento IFRS 16 - 77.873.415 - 77.873.415

(202.867.707) (268.494.019) (31.446.425) (502.808.151)
A Companhia estima reverter a totalidade do ativo fiscal diferido sobre prejuízo fiscal no montante de R$ 166.940.266 durante o exercício de 2020.
17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
17.1. Transações comerciais: Os saldos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, e as transações efetuadas durante esses exercícios, com partes relacio-
nadas são os seguintes:

Em 31 de dezembro de 2019

Sociedades
Total transações

partes relacionadas
Juros de empréstimos de 

partes relacionadas
Débito serviços 

diversos Vendas
Serviços

prestados
Galp Energia Brasil, S.A.  (3 445 902)  -  -  -  (3 445 902) 
Galp Energia Rovuma, B.V.  (9 634)  -  (9 634)  -  -
Galp Energia, S.A. 16 324 133  - 16 324 133  -  -
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 9 039 583  - 9 125 258  -  (85 675) 
Galp Sinopec Brazil Services B.V. 260 056 003 260 093 389  (37 387)  -  -
Galp Trading, S.A.  (7 303 361 558)  -  -  (7 299 653 425)  (3 708 133) 
Petrogal, S.A. 3 046 747  - 3 046 747  -  -
Galp Energia E&P, B.V.  (453 826 711)  -  -  (453 826 711)  -
Total  (7 472 177 340) 260 093 389 28 449 116  (7 753 480 136)  (7 239 710) 

Em 31 de dezembro de 2018

Sociedades
Total transações

partes relacionadas
Juros de empréstimos de 

partes relacionadas
Débito serviços 

diversos Vendas
Serviços

prestados
Galp Energia Brasil S.A.  (5.718.484)  - 1.018.889  -  (6.737.373) 
Galp Energia, S.A. 13.431.084  - 13.431.084  -  -
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 8.636.889  - 8.636.889  -  -
Galp Energia E&P, B.V. 53.855.327 53.855.327  -  -  -
Galp Sinopec Brazil Services B.V. 237.485.145 237.485.145  -  -  -
Galp Trading, S.A.  (7.393.555.280)  -  -  (7.389.512.856)  (4.042.424) 
Petrogal Brasil, B.V. 120.755 120.755  -  -  -
Petrogal S.A. 5.188.796  - 5.188.796  -  -
Windland International Petroleum Sarl 25.167.998 23.189.824 1.978.174  -  -
ISPG Portugal 393.657  - 393.657  -  -
Total  (7.054.994.113) 314.651.051 30.647.489  (7.389.512.856) (10.779.797)

Sociedades Valores a pagar a partes relacionadas - Passivo Circulante
2019 2018

Galp Energia, S.A. 16.322.914 27.016.564
Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A. 12.216.385 9.495.029
Galp Exploração Serviços do Brasil, Ltda.  - 32.207
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 3.091.922 10.834.466
Total 31.631.221 47.378.266

Do total de R$ 31.631.221 de valores a pagar a partes relacionadas, R$ 
14.369.808 dizem respeito a serviços de apoio administrativos, R$ 9.504.096 
a serviços técnicos as atividades de exploração e produção de óleo e R$ 
6.831.403 a remunerações auferidas pelos expatriados ao serviço da Com-
panhia.
17.2. Empréstimos de partes relacionadas
Estão classificados na rubrica de passivo não circulante, os empréstimos e fi-
nanciamentos obtidos junto à parte relacionada, Galp Sinopec Brazil Services 
B.V. conforme demonstramos abaixo:

2019 2018

Companhia
Moe-

da Circulante
Não

circulante Circulante
Não

circulante
Galp Sinopec Brazil Services B.V.
- Capital em 
dívida BRL  - 4.776.379.500  - 3.971.670.000
- Juros a 
pagar BRL 145.097.702  - 144.156.437  -
Total 145.097.702 4.776.379.500 144.156.437 3.971.670.000
Os empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são concedidos na di-
visa (moeda) em US Dólar e vencem juros à taxa Libor a 6 meses acrescido 
de spread ou taxa fixa. Estes contratos de empréstimo não possuem garantias 
determinadas por tratar-se de partes relacionadas. Os empréstimos e financia-
mentos obtidos têm vencimento nos seguintes anos:

Não circulante 2019
Ano de vencimento:
- 2025 806.140.000
- 2026 3.325.327.500
- 2029 644.912.000

Total 4.776.379.500
A evolução de capital, juros e diferenças de câmbio durante o exercício de 
2019, está apresentada a seguir:
Descrição Montante
Saldo inicial 4.115.826.437
Capital em dívida 3.971.670.000
Juros em dívida 144.156.437

Movimento ano 805.650.765
Aumento da dívida 657.488.000
Diferenças de câmbio capital 147.221.500
Reembolso de juros  (259.152.124) 
Juros do ano 260.093.389

Saldo final 4.921.477.202
Capital em dívida 4.776.379.500
Juros em dívida 145.097.702

As diferenças de câmbio que tiveram impacto direto nas operações de em-
préstimos de partes relacionadas durante o exercício de 2019 totalizaram ao 
montante de R$ 147.221.500 negativos (2018 – R$ 894.129.856 negativos), 
tendo sido reconhecidas nos resultados do exercício. 17.3. Contas entre 
companhias: A Companhia deliberou o pagamento de juros sobre capital pró-
prio aos seus acionistas no montante de R$ 509.900.803. Em 31 de dezembro 
encontrava-se por liquidar o montante de R$ 63.260.605, o montante de R$ 
9.489.091 registado na rubrica de obrigação tributária, devido a obrigatorieda-
de de retenção na fonte e o montante de R$ 53.771.514 na rubrica de contas 
entre companhias. 17.4. Despesas com a Diretoria Executiva: As despesas 
suportadas com os membros da diretoria executiva da Companhia (incluindo 
as remunerações indiretas) foram de R$ 4.241.068 para 2019 e R$ 4.173.351 
para 2018. O incremento verificado de 1,62% refere-se à correção ordinária dos 
valores relacionados às remunerações incorridas no ano de 2018 para 2019.
18. PROVISÕES PARA ABANDONO DOS BLOCOS
O saldo em 31 de dezembro de 2019 de provisões para abandono dos blocos 
é o seguinte:

Provisão
Saldo
Inicial Aumentos

Diminui-
ções Saldo Final

Campo BMS11 942.847.740 352.151.684 - 1.294.999.424
Campo BMS11A - 70.427.408 - 70.427.408
Campo Sanhaçu 1.242.424 88.761 - 1.331.185
Campo Rabo Branco 1.330.434 2.240.287 - 3.570.721

945.420.598 424.908.140 - 1.370.328.738
O aumento ocorrido nas provisões de abandono dos blocos durante o ano 
de 2019 está essencialmente relacionado com a inclusão na estimativa de 
abandono, poços que já se encontravam em construção, apesar de ainda não 
estarem a produzir. No decorrer do exercício em análise foram considerados 
mais 32 poços (em que apenas 11 já se encontram a produzir), dos quais 18 
poços em Lula, 1 em Iracema/Cernambi, 8 em Iara/Berbigão (P68) e 5 em 
Iara/Atapu (P70). A taxa de desconto utilizada é de 3%.
19. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 
Os contratos de arrendamento de veículos têm duração de três anos, entre-
tanto, com a adoção das alterações do CPC 06, estes contratos foram classi-
ficados como contratos de arrendamento devido a vigência remanescente ser 
inferior ao período de 12 meses. Um contrato foi liquidado em maio de 2019 e 
outro em setembro de 2019. Esses veículos são utilizados no âmbito dos tra-
balhos administrativo da Companhia, pelo que o montante pago anualmente é 
contabilizado em custo do exercício.MQuanto aos contratos de equipamento 
informáticos, os prazos são de três a cinco anos. Na adoção das alterações 
do CPC 06 “Operações de Arrendamento Mercantil”, os contratos com prazo 
de vigência remanescente superior à 12 meses foram classificados como Di-
reitos de Uso. Demais contratos permaneceram como Arrendamento. Durante 
o exercício de 2019 e 2018, os montantes pagos por arrendamentos is se 
encontram demonstrados a seguir:
Pagamentos 2019 2018
Pagamentos de aluguel de viaturas 85.000 238.773
Pagamentos de aluguel de equipamento informático 315.579 527.572
Total 400.579 766.345
Já os montantes a vencer, são os seguintes:
A vencer < 1 anos
Pagamentos de aluguel de viaturas -
Pagamentos de aluguel de equipamento informático 124.183
Total 124.183
Com a quitação dos contratos de arrendamento a curto prazo e a mudança 
de tratamento para os contratos de médio-longo prazo, considerados em 2019 
como Direitos de Uso, não há obrigação da Companhia no médio longo prazo 
para estes contratos de arrendamento. 
20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A rubrica da demonstração do resultado – fornecimentos e serviços externos 
apresentava a seguinte composição:
Conta 2019 2018
Custos de Exploração Petrolífera 100.165.672 121.703.063
Outros Serviços Prestados por Terceiros - PF 113.294.383 107.071.193
Seguros diversos 100.567.259 82.036.371
Passagens Aéreas e hospedagens 4.406.363 5.538.734
Alugueis e Condomínios 1.060.375 3.155.549
Publicidade 532.570 1.449.769
Comunicações 1.867.920 1.392.319
Conservação e reparação 253.022 357.053
Projetos sociais patrocinados 350.570 250.900
Limpeza e higiene das instalações 195.415 198.616
Energia Elétrica 201.630 166.662
Combustíveis 102.373 116.260
Material escritório 141.852 50.218
Segurança e vigilância (246) (12.929)
Outros 16.614.159 17.425.228
Total 339.753.317 340.899.006
O montante de R$ 113.294.383 referente a Outros Serviços prestados por 
terceiros, inclui o montante de R$ 86.705.252 relativo aos custos de Inves-
tigação & Desenvolvimento conforme o contrato de concessão. O montante 
de R$ 100.165.672 referente a custos de exploração petrolífera diz respeito 
a dispêndios incorridos na fase de exploração, ou seja, dispêndios relacio-
nados com estudos de geologia e geofísica e gastos gerais administrativos, 
bem como estes últimos que transitaram da fase de exploração para a fase 
de desenvolvimento.
21. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO 
VERSUS INDIRETO
A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de 
2019 e 2018 apresenta a seguinte composição:

2019 2018
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 1.151.428.456 963.672.958
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais
 com o caixa usado nas atividades operacionais:

 Redução da provisão para contingências
Depreciação e amortização 1.228.789.914 1.158.237.396
Ativo permanente baixado 503.074 199.766
Provisão para custos de abandono dos
 blocos 23.747.516 26.725.285

Provisão para perda de imobilizado (3.903.911) (5.308.930)
Outras provisões do passivo não circulante - -
Custos dos produtos vendidos - -
Equivalência patrimonial 1.194.290 (535.360)
Variações monetárias e juros do exigível
  a longo prazo 100.169.160 914.078.953
Ativo fiscal diferido 299.940.444 419.471.041
 Outros fluxos de atividade diretos
 operacionais 729.370.129 668.730.645

Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:
Clientes (77.938.621) (216.263.025)
Adiantamentos 1.884.457 1.940.122
Estoques (47.643.380) 22.074.937
Despesas antecipadas 2.727.823 (4.809.804)
 Depósitos judiciais 84.694.855 -
Outros créditos 24.478.246 1.940.122

Outros créditos - empresas ligadas 
Fornecedores (3.016.053) (5.718.072)
Contas a pagar a operador dos consórcios - 
blocos não operados 1.056.155 (178.574.107)

Contas a receber da consorciada (38.778) (2.100.547)
Contas a pagar a partes relacionadas 73.728.486 159.305.968
Tributos a recuperar (105.458.083) -
Obrigações tributárias (62.872.725) (196.404.184)
Obrigações trabalhistas 3.035.580 561.387
 Outras obrigações 479.431.736 168.176.938

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS
 ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.905.308.774 3.895.401.489

22. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADA)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia possuía cobertura de se-
guros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por 
valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
23. RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a composição do 
lucro bruto é como se demonstra a seguir:

2019 2018
Receita bruta de vendas 8.130.294.016 8.182.208.927
Impostos incidentes sobre as vendas  (80.335.733)  (132.173.950) 
Receita líquida das vendas 8.049.958.283 8.050.034.977
Receita bruta de serviços 5.151.097 6.918.244
Impostos incidentes sobre os serviços  (734.030)  (985.850) 
Receita líquida de serviços 4.417.067 5.932.394
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2019 2018
Custos gerais de produção (1.159.722.149) (1.444.186.498)
Depreciações (1.224.108.619) (1.155.187.873)
Imparidades 2.228.388 5.308.930
Royalties  (864.768.129)  (813.519.802) 
Participação Especial (2.035.716.004) (2.033.065.902)
Estoques  (833.780.720)  (22.074.938) 
Custo dos produtos vendidos (6.115.867.234) (5.462.726.083)
Lucro Bruto 1.938.508.116 2.593.241.288
Os estoques, para além da variação dos estoques e da variação do estoque 
em transito, incluem o montante de R$ 881.424 milhões das operações de 
unitização, conforme nota explicativa nº 01. Os custos gerais de produção in-
cluem o montante de $R 19 milhões de redução de amortizações de custos de 
abandono, cuja regularização não teve como contrapartida a rubrica de ativos 
tangíveis, mas a provisão de serviços, conforme nota explicativa nº 14. Do 
montante de R$ 1.938.508.116 referente ao lucro bruto do exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, R$ 2.085.866.374 representa o lucro bruto relativo 
ao bloco BMS11, e tem a seguinte composição:

2019
BMS11 Outros Total

Receita bruta de vendas 8.104.956.588 25.337.428 8.130.294.016
Impostos incidentes sobre
 as vendas  (76.114.298)  (4.221.435)  (80.335.733) 

Receita líquida das vendas 8.028.842.291 21.115.992 8.049.958.283
Receita bruta de serviços  - 5.151.097 5.151.097
Impostos incidentes sobre 
serviços  -  (734.030)  (734.030) 
Receita líquida de serviços  - 4.417.068 4.417.067
Custos gerais de produção (2.376.015.027)  (5.587.354) (2.381.602.381)
Royalties  (696.480.953)  (168.287.176)  (864.768.129) 
Participação Especial (2.035.716.004)  - (2.035.716.004)
Estoques  (834.963.932) 1.183.212  (833.780.720) 
Custo dos produtos
 vendidos (5.943.175.916)  (172.691.318) (6.115.867.234)

Lucro Bruto 2.085.666.375  (147.158.258) 1.938.508.116
A Companhia celebrou um contrato de venda de gás natural com a Petróleo 
Brasileiro, S.A. - Petrobrás, para a área de concessão BM-S-11, no Campo 
Lula, na bacia de Santos, com a duração de 23 anos, pelo qual a Petrogal 
venderá o gás produzido nos módulos de desenvolvimento do Piloto de Lula 
e Lula NE. Para a satisfação do contrato de fornecimento de gás foi prestado 
uma garantia pela Galp à Petrobrás que até 31 de dezembro de 2019 ascende 
a 85 milhões de USD.
24. DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a composição 
das despesas e receitas financeiras é como se demonstra a seguir:
Despesas Financeiras 2019 2018
Juros de empréstimos  (260.093.389)  (314.651.051) 
Juros capitalizados 260.093.389 260.419.137
Juros de locações  (276.585.235)  -
Outros Juros  (77.218.563)  (24.985.633) 
Diferenças de Cambio  (411.084.441) (1.330.776.600)
Despesas Bancárias  (92.660)  (81.075) 
Total  (764.980.899) (1.410.075.222)
Receitas Financeiras 2019 2018
Juros 50.909.648 38.703.563
Diferenças de Cambio 208.972.613 432.573.544
Total 259.882.261 471.277.107
O montante de juros referentes aos empréstimos é rateado pelos ativos em 
andamento e em operação (Nota 9).
25. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
A Companhia prestou diversas garantias bancárias resultado de imposição 
contratual constante nos Contratos de Concessão assinados entre a Agência 
Nacional de Petróleo - ANP e os parceiros nos blocos onde participa. Estes Con-
tratos visam assegurar o cumprimento da realização de dispêndios em aquisi-
ção de sísmica e perfuração de poços durante o período de pesquisa. O mon-
tante das garantias bancárias prestadas corresponde às responsabilidades da 
Companhia que iguala à sua percentagem de participação nos Consórcios. A 
Companhia tem a obrigação contratual de cumprir com o período exploratório 
mínimo, ou seja, com as datas previstas contratualmente para o início da per-
furação de poços na fase de pesquisa. O montante das garantias bancárias, 
assumido pela Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018, ascende a
R$ 163.955.727 e R$ 148.590.841, respectivamente. Não foram constituídas 
provisões para eventuais contingências fiscais relativas ao IRRF e outras ta-
xas (PIS/COFINS e CIDE) relativas ao pagamento de rendas na importação 
de navios.
26. CAPITAL SOCIAL E RESERVAS DE CAPITAL
O capital social da Companhia está demonstrado a seguir:

Acionistas
Número de 

ações detidas
Valor nominal 

da ação
Valor

capital social
Petrogal Brasil BV 6.403.579 10 64.035.790
Windland Energy Petroleum Sarl 2.744.391 10 27.443.910
Total 9.147.970 - 91.479.700
No início de 2018, o Capital Social estava integralizado em sua totalidade. 
Já a Reserva de Capital, havia um saldo residual a integralizar no montan-
te de R$ 388.006.600 referente a deliberação aprovada pelos acionistas na 
data de 28 de novembro de 2017. No decorrer do ano 2018 o montante por 
integralizar referente ao aumento de reservas de capital ocorrido em 2017 foi 
totalmente integralizado, entretanto, devido ao contrato de câmbio relacionado 
à nacionalização do montante a integralizar, foi de R$ 388.006.600 e não R$ 
367.216.800. Em 21 de junho de 2018, os acionistas deliberaram aprovar um 
aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 21.226.550 com 
emissão de 2.122.655 ações ordinárias as quais foram emitidas pelo preço 
de emissão de R$ 10,00 por ação. As ações emitidas foram totalmente subs-
critas pelas sócias, estando o capital social totalmente integralizado. O valor 
total da subscrição de ações aprovado foi de R$ 1.900.991.400, deste valor 
o montante de R$ 21.226.550 é destinado ao capital social já integralizado e 
o restante destinado a reservas de capital. Adicionalmente foi aprovado um 
aumento reservas de capital no montante de R$ 1.879.764.850, sendo que R$ 
1.573.278.000 serão integralizados em 2 anos, e o restante valor no montante 
de R$ 301.866.850 já se encontra integralizado. Em 21 de julho de 2018 os 
acionistas reconheceram a integralização do aumento de capital subscrito na 
assembleia de 24 de julho de 2018 e deliberam aprovar o aumento do capi-
tal social da Companhia no montante de R$27.514.300,00 com emissão de 
2.751.430 novas ações ordinárias as quais foram emitidas pelo preço de emis-
são de R$10,00 por ação. O valor total da subscrição de ações aprovado foi 
de R$ 2.349.590.802 deste valor o montante de R$ 27.514.300 é destinado ao 

capital social já integralizado e o restante destinado a reservas de capital. Adi-
cionalmente foi aprovado um aumento reservas de capital no montante de R$ 
2.322.076.502, sendo que R$ 1.623.465.800 serão integralizados em 2 anos, 
e o restante valor no montante de R$ 748.798.502 já se encontra integrali-
zado. Nesta data, houve a integralização do montante de R$ 1.573.278.000 
referente ao aumento de capital aprovado na pelos acionistas em 21 de junho 
de 2018. Em 21 de agosto de 2018 os acionistas reconheceram a integraliza-
ção do aumento de capital subscrito na assembleia de 21 de junho de 2018 no 
montante de R$ 1.024.121.800, encontrando-se por integralizar o montante de 
R$ 599.344.000. Durante o exercício de 2019, não houve quaisquer aumentos 
de capital, nem integralizações realizadas. Desta forma, no exercício findo em 
2019, mantendo o Capital Social e as Reservas de Capital com o mesmo saldo 
existente no final do exercício de 2018.
27. DIVIDENDOS
A política de distribuição de dividendos da Companhia determina que os lu-
cros líquidos do exercício terão a seguinte destinação: • A parcela de cinco 
por cento será destinada à constituição da Reserva Legal que não exceda 
vinte por cento do capital social. Contudo, no exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, não houve a necessidade de constituição da Reserva Le-
gal, uma vez que a Administração propôs a distribuição de parte do resultado, 
no montante de R$ 1.075.000.000 aos acionistas em forma de dividendos e 
transferência da parte restante, no montante de R$ 76.428.456 para Lucros 
Acumulados, considerando as necessidades de capex previstas em 2020 e, 
também em função do valor da Reserva de Capital (R$ 7.373.711.425) se 
apresentar superior a 30% do montante do Capital Social da Companhia (R$ 
91.479.700). • Os dividendos a serem distribuídos pela Companhia seguem as 
determinações do seu Estatuto Social (Capitulo VIII - Artigos 31 a 37), o qual 
estabelece, entre outros, que sejam distribuídos para os acionistas da Com-
panhia o montante correspondente a 100% do Lucro Acumulado descontado 
do Fluxo de Caixa Disponível, desde que estes dividendos não ultrapassem 
o Fluxo de Caixa Disponível, ressaltando que tal distribuição não poderá des-
cumprir as regras de subcapitalização brasileiras (Art. 24 da Lei No 12.249, de 
11.06.2010) ou exceder o valor legalmente permitido para distribuição. Assim, 
em 31-12-2019 a Companhia não tem necessidade de constituir um passivo 
para dividendo mínimo obrigatório. • Conforme a Lei nº 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995, a administração da Companhia propôs a distribuição de juros 
sobre o capital próprio a seus acionistas, relativo ao ano-calendário de 2019, 
calculados com base na variação da Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP. Em 
atendimento à legislação fiscal, os juros sobre o capital próprio, no montante 
de R$ 509.900.803 (correspondente a R$ -55,74 por ação - valor expresso 
em reais), foram tratados como despesa financeira (dedutíveis na apuração 
do Lucro Real). No entanto, para efeito dessas demonstrações financeiras, 
os juros sobre o capital próprio são apresentados como distribuição dos lu-
cros de períodos anteriores ainda existentes, portanto, reclassificados para 
o patrimônio líquido, pelo valor bruto, como um passivo, uma vez que os be-
nefícios fiscais por eles gerados são mantidos no resultado do exercício. • No 
exercício de 2018, a administração da Companhia deliberou a distribuição de 
juros sobre o capital próprio a seus acionistas no montante de R$ 150.000.000 
(correspondente a R$ 16,40 por ação - valor expresso em reais), relativos ao 
ano-calendário 2018, calculados com base na variação da Taxa de Juros a 
Longo Prazo - TJLP. • Após a observância de todas as previsões legais, o 
restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, de 
acordo com os termos da legislação aplicável.
28. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO
A Companhia está sujeita ao risco de moeda nas operações negociadas em 
uma moeda diferente da sua moeda funcional. A moeda na qual essas ope-
rações são denominadas é o Dólar Americano. A Companhia não se utiliza 
de instrumentos financeiros para se proteger do risco de moeda, tais como a 
contratação de operações de hedge, devido a sua administração entender que 
esse risco não é significativo. A administração da Companhia adota o procedi-
mento de avaliar periodicamente as flutuações nas taxas de câmbio, visando 
minimizar eventuais riscos. Com relação aos ativos e passivos monetários de-
nominados em moeda estrangeira, a Companhia garante que sua exposição 
líquida é mantida a um nível aceitável. A exposição da Companhia ao risco
da moeda estrangeira foi a seguinte: 2019 2018
Ativo circulante
Disponibilidades  851.494.200  1.185.481.014 
Contas a receber  1.304.407.596  384.977.303 
Estoques  948.777.122  528.187.904 

 -  - 
Passivo circulante
Juros a pagar  (145.097.702)  (144.156.437)
Empréstimos de estoques  -  (9.496.659)
IFRS 16 385.406.107  -

Passivo não circulante
Empréstimos a pagar (4.776.379.500) (3.971.670.000)
IFRS 16 (2.754.808.467) -

(4.186.200.645) (2.026.676.875)
As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o ano:

Taxa à vista Taxa média
2019 2018 2019 2018

USD 4,0307 3,8748 3,94612 3,65578
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de câmbio: Uma desvalo-
rização do Real, como indicado abaixo, contra USD em 31 de dezembro, teria 
(reduzido) o patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demonstra-
dos abaixo. Esta análise é baseada na variação da taxa de câmbio de moeda 
estrangeira que a Administração da Companhia considerou ser razoavelmente 
possível ao final do período de relatório. A análise considera que todas as 
outras variáveis, especialmente as taxas de juros, são mantidas constantes. 
A análise é conduzida com a mesma base de 2018, apesar da variação ra-
zoavelmente possível da taxa de câmbio de moeda estrangeira ser diferente, 
como indicado abaixo. Ganho (perda)

2019 2018
(valorização de 5 por cento)  (209.310.032)  (101.333.844) 
Uma valorização do Real contra o USD, em 31 de dezembro, teria o mesmo 
efeito, porém com resultado oposto sobre as moedas apresentadas acima, 
considerando que todas as outras variáveis se manteriam constantes. A com-
panhia está sujeita igualmente ao risco de taxa de juro pela constituição de 
depósitos bancários e de empréstimos de partes relacionadas. A exposição 
da Companhia ao risco de taxa de juro foi a seguinte:

2019 2018
Ativo circulante
  Disponibilidades  851.494.200  1.185.481.014 
Passivo não circulante
  Empréstimos a pagar  (4.776.379.500)  (3.971.670.000)

 (3.924.885.300)  (2.786.188.987)

Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juro: Uma variação 
da taxa de juro, como indicado abaixo, em 31 de dezembro, teria (reduzido) o 
patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demonstrados abaixo. 
Esta análise é baseada na variação da taxa de juro a Administração da Com-
panhia considerou ser possível ao final do período de relatório.

valorização de 5 por cento - Ganho (perda)
2019 2018

Ativo circulante
Disponibilidades  206.500  22.033 

Passivo não circulante
Empréstimos a pagar  (23.881.898)  (19.858.350)

 (23.675.398)  (19.836.317)
29. OUTRAS INFORMAÇÕES - RESERVAS PETROLÍFERAS
(NÃO AUDITADA)
As reservas provadas totais em 31 de Dezembro de 2019, que incluem as 
reservas provadas desenvolvidas (utilizadas para efeitos de amortização do 
imobilizado fixo e constituição de provisões para custos de abandono) e não 
desenvolvidas, foram apuradas por uma entidade independente, cuja meto-
dologia adotada se encontra de acordo com o Petroleum Resources Mana-
gement System (“PMRS”), aprovado em Março de 2007 pela Society of Pe-
troleum Engineers (“SPE”), o World Petroleum Council, American Association 
of Petroleum Geologists e a Society of Petroleum Evaluation Engineers. O 
relatório apenas apresenta reservas para o Bloco BM-S-11, na Bacia de San-
tos, para o Campo Sanhaçu, e para o campo Rabo Branco uma vez que as 
restantes participações da Companhia em outros consórcios se encontram 
ainda numa fase de pesquisa apenas com descoberta de recursos contingen-
tes. Em 31 de dezembro de 2019 as reservas provadas desenvolvidas e não 
desenvolvidas (não auditadas) podem-se resumir conforme segue: 

31-12-2019 (não auditado)
Óleo Gás

(10^3 bbl)* (10^6 ft3)**
Reservas Provadas:
Desenvolvidas 151.832 128.701
Não desenvolvidas 135.755 116.521

Total Reservas Provadas 287.587 245.222
(*) Em milhares de barris de óleo. (**) Em milhões de pés cúbicos de gás.
30. OUTRAS CONTAS A PAGAR
O montante de R$ 174.155.958 referente a Outras contas a pagar não circu-
lante, inclui o montante de R$ 150.091.850 pago, com referência até o terceiro 
trimestre de 2019, a provisão constituída no âmbito da Providência Cautelar 
apresentada pelo Consórcio BM-S-11, conforme referido na nota 15, assim 
como a provisão para o último trimestre de 2019. Inclui também provisão para 
investimentos societários no montante de R$ 1.129.625, referido na nota 11. 
Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, esti-
mados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2019, cuja probabi-
lidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:
Natureza 2019 2018
Fiscais 501.446.969 469.692.032
Total 501.446.969 469.692.032
Processos fiscais, incluindo: Contribuições de Intervenção no Domínio Econô-
mico - CIDE e PIS/COFINS-importação sobre as remessas para pagamentos 
de afretamentos de embarcações;
31. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS
O montante de R$ 448.270.540 referente a outras receitas (despesas) ope-
racionais líquidas, refere-se essencialmente à receita no montante de R$ 
235.315.399 proveniente da recuperação de custos no âmbito do contrato de 
compra e venda de gás natural com os parceiros do Consórcio BM-S-11.
32. DIREITOS DE USO E RESPONSABILIDADE POR LOCAÇÕES
Em 31 de dezembro de 2019, os direitos de uso e responsabilidade por loca-
ções são detalhados como se segue:

Em 31 de dezembro
 2019 FPSO Edifícios

Outros
direitos
de uso Total

Custo 3.113.645.136 28.446.308 119.944 3.142.211.389
Amortização acumulada (228.900.012) (2.080.010) (56.250) (231.036.272)
Valor Líquido 2.884.745.125 26.366.298 63.694 2.911.175.117
Aplicação da IFRS 16
 a 1 de janeiro 2019 3.243.562.976 26.010.766 0 3.269.573.743

Adições - 119.944 119.944
Amortizações (228.900.012) (2.080.010) (56.250) (231.036.272)
Abates - - -
Efeito da variação
 cambial e outros

 ajustamentos (129.917.840) 2.435.542 - (127.482.298)
Saldo a 31 de
 dezembro 2019 2.884.745.125 26.366.298 63.694 2.911.175.117

As responsabilidades com locações são como segue:
2019

Análise de maturidade - 
cash flows contratuais não descontados 5.251.428
Inferior a um ano 381.971
Um a cinco anos 1.434.315
Mais de cinco anos 3.435.143
Responsabilidades por locações no balanço 3.140.214.574
Corrente 385.406.107
Não corrente 2.754.808.467
Os custos ocorridos durante o exercício social são como segue: 2019

277.245.264
Juros de locações 276.585.235
Despesas relacionadas com locações operacionais de curta
 duração,baixo valor e pagamentos variáveis 660.029

Os pagamentos ocorridos durante o exercício social são como segue:
2019

Atividades de financiamento (405.725.485)
Pagamentos relativos a locações (129.140.251)
Pagamentos relativos a juros locações (276.585.235)
33. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreu qualquer evento subsequente após 31 de dezembro de 2019 com 
impacto relevante nas demonstrações financeiras anexas.
34. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes de-
monstrações financeiras em 10 de março de 2020, nas quais consideram os 
eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre 
estas demonstrações financeiras, quando requeridos.

Luís Miguel Fonseca Alexandre de Araújo Pereira
Diretor Presidente

CPF: 063.485.097-02

Wu Chengliang
Diretor Financeiro

CPF: 063.547.677-00

Alberto Sampaio de Almeida
Diretor de Operações
CPF: 341.275.267-34

Marcelo Vinicius de Souza
Contador: CRC/RJ 1RJ-094628/O-7

CPF: 011.891.847-88

Aos administradores e acionistas da Petrogal Brasil S.A.. Opinião: Examina-
mos as demonstrações financeiras da Petrogal Brasil S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respec-
tivas 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 princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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 financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos va-
lores correspondentes: As demonstrações financeiras da Companhia para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram auditadas por outro auditor 
independente que emitiu relatório, em 19 de março de 2019, com uma opinião 
sem modificação sobre essas demonstrações financeiras. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações financeiras:
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti-
va 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 audi-
toria. 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 obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 10 de março de 2020

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Pia Leocádia de Avellar Peralta
CRC-2SP015199/O-6 Contadora CRC-1RJ 101080/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANS proíbe a venda de 14 planos de saúde
A Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), 
órgão regulador dos planos 
privados de saúde, divulgou 
nesta segunda-feira a lista de 
14 planos de saúde que terão 
a venda temporariamente 
suspensa devido a reclama-
ções relacionadas a cobertura 
assistencial. Entre os planos 
suspensos estão o da Uni-
med de Manaus Cooperativa 
do Trabalho Médico Ltad e 
Unimed Norte/Nordeste -Fe-
deração Interfederativa das 
Sociedades Cooperativas de 
Trabalho Médico. A proibi-
ção começa a valer no próxi-

mo dia 13. A lista dos planos 
suspensos pode ser conferida 
no site da ANS (http://www.
ans.gov.br)

A medida é resultado do 
Monitoramento da Garantia 
de Atendimento referente ao 
quarto trimestre/2019. De 
acordo com a agência regu-
ladora, 20.664 reclamações 
foram recebidas no período 
de 01/10/2019 a 31/12/2019. 
Ao todo, 62.704 beneficiá-
rios ficam protegidos com 
a medida, já que esses pla-
nos só poderão voltar a ser 
comercializados para novos 
clientes se as operadoras 

apresentarem melhora no re-
sultado no monitoramento.

O Monitoramento da 
Garantia de Atendimento 
acompanha regularmente o 
desempenho do setor e atua 
na proteção dos consumi-
dores. Nesse ciclo, a ANS 
determinou a suspensão de 
14 planos de 05 operadoras 
devido a reclamações efetu-
adas no 4º trimestre de 2019. 
Além das suspensões, a ANS 
também divulga a lista de 
planos que poderão voltar a 
ser comercializados. Nesse 
ciclo, 28 planos de 11 opera-
doras tiveram a venda libe-

rada pelo Monitoramento da 
Garantia de Atendimento.

Levantamento

O Monitoramento é re-
alizado com acompanha-
mento periódico do acesso 
dos beneficiários de planos 
de saúde às coberturas con-
tratadas. Os resultados são 
divulgados trimestralmente. 
As reclamações recebidas 
pela ANS consideradas no 
Monitoramento se referem 
ao descumprimento dos pra-
zos máximos para realização 
de consultas, exames e cirur-

gias ou negativa de cobertura 
assistencial. A partir dessas 
informações, as operadoras 
são classificadas em faixas, 
possibilitando uma análi-
se comparativa entre elas e 
acarretando a suspensão da 
comercialização dos planos 
mais reclamados.

“Quando uma operadora 
possui produto com comer-
cialização suspensa em de-
corrência do Monitoramento 
da Garantia de Atendimento, 
ela não pode registrar ne-
nhum novo plano que seja 
análogo aos que estiverem 
na lista de suspensão e nem 

receber novos beneficiários 
nos planos de saúde com co-
mercialização suspensa por 
esse motivo (com exceção 
de novo cônjuge ou filho e 
de ex-empregados demitidos 
ou aposentados)”, destacou a 
agência em texto.

A cada trimestre, as ope-
radoras são reavaliadas e, 
aquelas que deixarem de 
apresentar risco à assistência 
à saúde são liberadas para 
oferecer os planos para no-
vas comercializações, desde 
que os planos não estejam 
com a comercialização inter-
rompida por outros motivos.
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 Fonte: Coad

04 A 31 DE MARÇO/2020

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
04 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.
OBSERVAÇÕES: 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 3º 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 3º 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.

05 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - 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/Pasep e da Cofins nos 
pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.

06 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de 
direito público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais, até 
que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020 
passa a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que compõem 
os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho 
temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de 
encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho 
temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima 
de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final inicialmente 
previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico 
que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social, 
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de Fato 
Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, 
no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês de 
fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos 
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os 
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento 
no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico 
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão 
indireta); e 
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou 
creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo 
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no 
Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, 
creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

13 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou 
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação 
de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, 
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para 
venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega 
as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. 
As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes 
sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título 
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao 
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 
RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras 
de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização. 
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 
8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
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.
OBSERVAÇÕES: 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 1º decêndio de março/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 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

16 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do 
produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. 
O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante 
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas 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, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota 
de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil 
após a realização do evento desportivo.
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 janeiro/2020.
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.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, 
residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e 
qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, 
e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste 
Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser 
recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, 
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo 
RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, 
relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras 
e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.

25 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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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.
OBSERVAÇÕES: 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 março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 
3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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 março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 fevereiro/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 fevereiro/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 março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem 
pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria 
integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho 
a ser desenvolvido.

31 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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª 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 correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª 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 correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro real Anual que apuraram diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, no 
ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
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 fevereiro/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.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades encarregadas 
do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de ações escriturais quando contratada pela companhia 
emissora para manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda 
sobre o ganho de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido o prazo legal 
para seu pagamento.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª 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 correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª 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.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real anual que apuraram diferença positiva entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 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 fevereiro/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 março/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 dezembro/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 
fevereiro/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.
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Relatório da Administração – 31.12.2019. Srs. Acionistas: Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31.12.19 e 31.12.18, auditadas pela PremiumBravo Auditores Independentes. A TGMC S.A. possui como 
único imóvel o Edifício Garagem Menezes Côrtes localizado no Centro do Rio de Janeiro, à exceção do 13° andar, que é de propriedade da CODERTE. A empresa atua na administração e operação de 3.383 vagas de garagem, distribuídas em 12 andares, 
na locação de 107 lojas localizadas no térreo e sobreloja do prédio, na locação de 9 boxes na rua Erasmo Braga, na locação de 49 espaços na galeria do térreo (quiosques), na atividade de merchandise dos espaços verticais e na locação do pavimento 
correspondente ao 15° andar. A TGMC S.A. apresentou o resultado abaixo do Planejamento para o exercício, os resultados ficaram significativamente inferiores aos dos anos anteriores, demonstrando assim, uma continuidade na retração que se iniciou 
em 2016. No período de 2019, essa queda se deve a: 1) significativa e contínua redução da movimentação de veículos no centro do Rio de Janeiro afetando de modo geral os estacionamentos do centro da cidade, 2) mudanças na diretoria e sua forma de 
remuneração, objetivando uma maior eficiência na utilização de recursos e eliminando possíveis passivos trabalhistas, e 3) as dificuldades econômicas do pais, particularmente do estado do Rio de Janeiro, quadro esse que se apresenta desde 2016 e ainda 
não há sinais claros de recuperação, devendo a partir do segundo semestre de 2020 , se reverter positivamente ainda de forma lenta. Em continuidade à política de investimentos visando a recuperação e a modernização do seu único ativo: o prédio da Rua 
São José 35 Centro – RJ, e visando, sempre, oferecer maior conforto e segurança aos seus clientes, a empresa manteve em 2019 pequenas obras em toda a área do prédio, local que circulam cerca de 300 mil pessoas por dia, onde se encontram as principais 
lojas da empresa e onde se localiza o acesso aos elevadores. Na área de Recursos Humanos, entre empregados próprios e terceirizados, a empresa emprega mais de 70 pessoas. Dentro do programa de geração de emprego a deficientes físicos a Cia. possui 
3 empregados. São concedidos benefícios tais como plano de saúde, vales refeição e transporte, auxílio funeral, bolsa educacional, além de seguro de vida em grupo e previdência privada, este último aos funcionários da Administração. A Administração da 
TGMC S.A. dentro desse atual cenário econômico, vem se empenhando continuamente no sentido de adequar as suas Despesas ao novo patamar das Receitas e mantendo sempre como meta a otimização das receitas oriundas das diversas atividades 
da empresa e a busca de receitas alternativas. Marcello Romualdo Pereira da Silva – Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Ana Cristina Xavier Roque – Diretora Juridica; Erick Mendes de Oliveira – Contador – CRC/RJ 47950/O
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 e de 2018 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. Informações Gerais: O Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. (“TGMC”), Cia. 
aberta controlada pela Mercator Investment Fund Limited e Fundo de Investimento 
Caixa Rio Preto multimercado crédito privado, tem por objetivo principal administrar as 
atividades de garagem de veículos, observada a legislação aplicável, alugar lojas, 
salas, vagas de estacionamento e outros espaços do seu único imóvel. Sua capacida-
de instalada é de 2.542 vagas para mensalistas, 841 vagas rotativas, possuindo ainda 
aluguel de 107 lojas, 49 quiosques, 9 “boxes” e o 15o andar. A Sede Social da empresa 
está localizada na Rua São José, 35/16°, CEP 20010-020, RJ/RJ. Essas demonstra-
ções contábeis foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 
30/01/2019. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis:2.1. Declaração de confor-
midade - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demons-
trações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrá-
rio. As demonstrações contábeis da Cia. foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board – IASB e de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 2.2. Base de elaboração - As demonstrações contábeis 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto pelo custo atribuído do Edifícios 
Garagem e seu respectivo terreno. O custo histórico geralmente é baseado no valor 
justo das contraprestações pagas em troca de ativos. O resumo das principais políticas 
contábeis adotadas pela Cia. é como segue: 2.3. Reconhecimento de receita - A re-
ceita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida 
de impostos, quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonifi-
cações concedidos ao comprador e outras deduções similares. As principais fontes de 
receita são descritas a seguir: • Receita de estacionamento – A receita de estaciona-
mento é reconhecida pelo período em que é contratada, ou seja, diariamente à medi-
da da utilização dos usuários de vagas rotativas, e mensalmente para os usuários de 
vagas cativas. • Receita de locação, bilheterias e de áreas – Essas receitas são reco-
nhecidas mensalmente de acordo com o respectivo contrato de locação. O prazo de 
locação de lojas normalmente é de 5 anos, renováveis. • Juros (receita financeira) – A 
receita de ativo financeiro de juros é reconhecida quando for provável que os benefícios 
econômicos futuros deverão fluir para a Cia. e o valor da receita possa ser mensurado 
com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no 
tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa 
de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros 
estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil lí-
quido inicial desse ativo. 2.4. Custo dos empréstimos - Os custos de empréstimos 
atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, 
os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem 
prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até 
a data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. Os ganhos sobre 
investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com emprés-
timos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos 
com empréstimos elegíveis para capitalização. Todos os outros custos com emprés-
timos são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos. 2.5. Imobiliza-
do - O Edifício Garagem o seu respectivo terreno estão contabilizados ao custo atribu-
ído em todos os períodos apresentados, correspondente ao seu valor de mercado, em 
conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 – Adoção Inicial das Normas Inter-
nacionais de Contabilidade (em 2010) e com o ICPC 10 – Interpretação sobre a Apli-
cação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC. Esse custo atribuído foi determinado em avaliação efetuada por 
avaliadores independentes. Demais bens do ativo imobilizado estão demonstrados 
ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável 
acumuladas. São registrados como parte dos custos das imobilizações em andamen-
to os honorários profissionais e, no caso de ativos qualificáveis, os custos de emprés-
timos capitalizados de acordo com a política contábil da Cia.. Tais imobilizações são 
classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas 
para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles estão pron-
tos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. O terreno 
não sofre depreciação. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada 
de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor re-
sidual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções 
em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação 
são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças 
nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos mantidos por meio de arren-
damento financeiro, quando aplicável, são depreciados pela vida útil esperada da 
mesma forma que os ativos próprios ou por um período inferior, se aplicável, conforme 
termos do contrato de arrendamento em questão. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o 
valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 2.6. Redução ao valor recupe-
rável de ativos tangíveis - No fim de cada exercício, a Cia. revisa o valor contábil de 
seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais 
ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indica-
ção, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o 
montante dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recu-
perável de um ativo individualmente, A Cia. calcula o montante recuperável da unida-
de geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável 
e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados às 
unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras 
de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identifi-
cada. O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na 
venda ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros 
estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos im-
postos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os 
riscos específicos 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, o valor contábil do ativo (ou unidade gera-
dora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor re-
cuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução 
ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor con-
tábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de seu valor 
recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso 
nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o 
ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda 
por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 2.7. 
Provisões - As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou pre-
sumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de 
forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é 
a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final 
de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à 
obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados 
para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses 
fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando 
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma pro-
visão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido 
se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de 
forma confiável. Contratos onerosos - Obrigações presentes resultantes de contratos 
onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso 
existe quando os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem 
os benefícios econômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo 
contrato. 2.8. Tributação - A despesa com imposto de renda e contribuição social re-

presenta somente os impostos correntes. A Cia. não possui impostos diferidos. A 
provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro presumido. 
O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
considera o percentual de presunção de lucro de 32% sobre a receita bruta e 100% 
sobre a receita financeira. O imposto de renda e a contribuição social são calculados 
às alíquotas vigentes no fim do exercício sobre esse lucro presumido. 2.9. Moeda es-
trangeira - Não existem transações com moeda estrangeira. A moeda funcional da Cia. 
é o Real. 2.10. Instrumentos financeiros - Os ativos e passivos financeiros são reco-
nhecidos quando uma entidade da Cia. for parte das disposições contratuais do instru-
mento. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. 
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e 
passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor 
justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos 
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação dire-
tamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 2.11. Ativos financeiros
- Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o venci-
mento, ativos financeiros “disponíveis para venda” e empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada 
na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de 
ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As 
aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos 
financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio 
de norma ou prática de mercado. Método de juros efetivos - O método de juros efetivos 
é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua 
receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa 
que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos 
os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros 
efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estima-
da do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para 
o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com 
base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado - Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do 
resultado quando são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por 
meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação 
se:   for adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo; ou   no reconhecimen-
to inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Cia. 
administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros a curto 
prazo; ou   for um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de 
“hedge” efetivo. Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser 
designado ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:   tal desig-
nação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração ou 
reconhecimento que, de outra forma, surgiria; ou   o ativo financeiro for parte de um 
grupo gerenciado de ativos ou passivos financeiros ou ambos, e   seu desempenho for 
avaliado com base no valor justo, de acordo com a estratégia documentada de geren-
ciamento de risco ou de investimento da Cia., e quando as informações sobre o agru-
pamento forem fornecidas internamente com a mesma base; ou   fizer parte de um 
contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e a IAS 39 – Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao CPC 38) permitir que o con-
trato combinado (ativo ou passivo) seja totalmente designado ao valor justo por meio 
do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demons-
trados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no 
resultado. O valor justo é determinado conforme descrito na nota explicativa 15. Inves-
timentos mantidos até o vencimento - Os investimentos mantidos até o vencimento 
correspondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determi-
náveis e data de vencimento fixa que a Cia. tem a intenção positiva e a capacidade de 
manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos 
até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. Ativos financeiros 
disponíveis para venda - Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem 
a ativos financeiros não derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não 
são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até 
o vencimento, ou (c) ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Cia. não 
possui investimentos em ações que sejam classificadas como ativos financeiros. As 
variações no valor contábil dos ativos financeiros monetários disponíveis para venda 
relacionadas a variações nas taxas de câmbio e as receitas de juros calculadas utili-
zando o método de juros efetivos são reconhecidos no resultado. Outras variações no 
valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas em 
“Outros resultados abrangentes” e acumuladas na rubrica “Reserva de reavaliação de 
investimentos”. Nesse caso, quando o ativo financeiro é alienado ou apresenta redução 
do valor recuperável, o ganho ou a perda acumulado anteriormente reconhecido na 
conta “Reserva de reavaliação de investimentos” é reclassificado para o resultado. O 
valor justo dos ativos financeiros monetários disponíveis para venda denominados em 
moeda estrangeira é determinado na respectiva moeda estrangeira e convertido pela 
taxa de câmbio de fechamento no encerramento do exercício. Os ganhos e as perdas 
cambiais reconhecidos no resultado são apurados com base no custo amortizado do 
ativo monetário.  Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos fi-
nanceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são 
cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a rece-
ber de clientes e outras, caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação 
da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento 
dos juros seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros - Ativos 
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são 
avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de 
relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas 
se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como 
resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, 
com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo.Uma evidência objeti-
va pode incluir:   Dificuldade financeira significativa do emissor ou contraparte; ou   
Violação de contrato, como uma inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou 
principal; ou   Probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financei-
ra; ou   Extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas 
financeiros. Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, 
os ativos que na avaliação individual não apresentam redução ao valor recuperável 
podem, subsequentemente, apresentá-la quando são avaliados coletivamente. Evi-
dências objetivas de redução ao valor recuperável para uma carteira de créditos podem 
incluir a experiência passada da Cia. na cobrança de pagamentos e o aumento no 
número de pagamentos em atraso após o período médio de 365 dias, além de mudan-
ças observáveis nas condições econômicas nacionais ou locais relacionadas à ina-
dimplência dos recebíveis. Para os ativos financeiros registrados ao valor de custo 
amortizado, o valor da redução ao valor recuperável registrado corresponde à diferen-
ça entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estima-
dos, descontada pela taxa de juros efetiva original do ativo financeiro. Para ativos fi-
nanceiros registrados ao custo, o valor da perda por redução ao valor recuperável 
corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados, descontada pela taxa de retorno atual para um ativo financei-
ro similar. Essa perda por redução ao valor recuperável não será revertida em períodos 
subsequentes. O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda 
por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das 
contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recu-
perações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas à provisão. 

Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado. Quando um 
ativo financeiro classificado como disponível para venda é considerado irrecuperável, 
os ganhos e as perdas acumulados reconhecidos em outros resultados abrangentes 
são reclassificados para o resultado. Para ativos financeiros registrados ao custo amor-
tizado, se em um período subsequente o valor da perda da redução ao valor recupe-
rável diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente a um evento ocorri-
do após a redução ao valor recuperável ter sido reconhecida, a perda anteriormente 
reconhecida é revertida por meio do resultado, desde que o valor contábil do ativo na 
data dessa reversão não exceda o eventual custo amortizado se a redução ao valor 
recuperável não tivesse sido reconhecida. Com respeito a títulos da dívida disponíveis 
para venda, as perdas por redução ao valor recuperável são subsequentemente re-
vertidas por meio do resultado se um aumento no valor justo do investimento puder ser 
objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após o reconhecimento da perda 
por redução ao valor recuperável. Baixa de ativos financeiros - A Cia. baixa um ativo 
financeiro, apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes 
desse ativo expiram, ou transfere o ativo, e substancialmente todos os riscos e bene-
fícios da propriedade para outra empresa. Se a Cia. não transferir nem retiver substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas conti-
nuar a controlar o ativo transferido, a Cia. reconhece a participação retida e o respecti-
vo passivo nos valores que terá de pagar. Se retiver substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo da propriedade do ativo financeiro transferido, a Cia. continua 
reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela receita recebida. Na 
baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do 
ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho ou a perda acumulado 
que foi reconhecido em “Outros resultados abrangentes” e acumulado no patrimônio 
é reconhecida no resultado. Na baixa de um ativo financeiro que não seja em sua to-
talidade, a Cia. aloca o valor contábil anterior do ativo financeiro entre a parte que ele 
continua a reconhecer devido ao envolvimento contínuo e a parte que ele não mais 
reconhece, com base no valor justo relativo dessas partes na data da transferência. A 
diferença entre o valor contábil alocado à parte que não é mais reconhecida e a soma 
da contrapartida recebida pela parte que não é mais reconhecida e qualquer ganho ou 
perda acumulado alocado e reconhecido em “Outros resultados abrangentes” é reco-
nhecida no resultado. O ganho ou a perda acumulado reconhecido em “Outros resul-
tados abrangentes” é alocado entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte 
que não é mais reconhecida com base no valor justo relativo dessas partes. 2.12. 
Passivos financeiros e instrumentos de patrimônio - Classificação como instrumento 
de dívida ou de patrimônio - Instrumentos de dívida e de patrimônio emitidos por uma 
Cia. são classificados como passivos financeiros ou patrimônio, de acordo com a na-
tureza do acordo contratual e as definições de passivo financeiro e instrumento de 
patrimônio. Instrumentos de patrimônio - Um instrumento de patrimônio é um contrato 
que evidencia uma participação residual nos ativos de uma empresa após a dedução 
de todas as suas obrigações. Os instrumentos de patrimônio emitidos pela Cia. são 
reconhecidos quando os recursos são recebidos, líquidos dos custos diretos de emis-
são. A recompra dos próprios instrumentos de patrimônio da Cia. é reconhecida e 
deduzida diretamente no patrimônio. Nenhum ganho ou perda é reconhecido no re-
sultado proveniente de compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios instru-
mentos de patrimônio da Cia.. Instrumentos Compostos - Instrumentos compostos 
representam títulos conversíveis em ações. São classificadas separadamente como 
passivos financeiros e patrimônio conforme a natureza do contrato e as definições de 
passivo financeiro e instrumento de patrimônio. A Cia. não possui instrumentos com-
postos.Passivo financeiro - Os passivos financeiros são classificados como “Passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado” ou “Outros passivos financeiros”. a) 
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Os passivos financeiros são 
classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para 
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Um passivo financei-
ro é classificado como mantido para negociação se:   foi adquirido principalmente para 
a recompra no curto prazo;   faz parte de uma carteira de instrumentos financeiros 
identificados gerenciados em conjunto pela Cia. e possui um padrão real recente de 
obtenção de lucro de curto prazo; e   é um derivativo não designado como instrumento 
de “hedge” efetivo. Um passivo financeiro não mantido para negociação pode ser 
designado ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:   tal desig-
nação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência na mensuração ou 
reconhecimento que, de outra forma, iria surgir;   o passivo financeiro for parte de um 
grupo de ativos ou passivos financeiros ou ambos, gerenciado e com seu desempenho 
avaliado com base no valor justo de acordo com a gestão dos riscos ou estratégia de 
investimentos documentados da Cia., e quando as informações a respeito da Cia. forem 
fornecidas internamente com a mesma base; ou   o ativo financeiro for parte de um 
contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e a IAS 39-Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração permitir que o contrato combinado (ativo ou 
passivo) seja totalmente designado ao valor justo por meio do resultado. Os passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e os 
respectivos ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado. Os ganhos ou as perdas 
líquidos reconhecidos no resultado incorporam os juros pagos pelo passivo financeiro, 
sendo incluídos na demonstração do resultado. O valor justo é determinado conforme 
descrito na nota explicativa 15. b) Outros passivos financeiros - Os outros passivos fi-
nanceiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. O método de juros efetivos é utilizado para cal-
cular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo 
respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos 
de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que 
constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros 
prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando 
apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil lí-
quido. c) Contratos de garantia financeira - Um contrato de garantia financeira é aque-
le que requer que o emissor faça pagamentos específicos para fins de reembolso de 
uma perda incorrida pelo titular devido à falha de um devedor específico em efetuar 
pagamentos na data de vencimento de acordo com os termos do instrumento da dívi-
da. O valor da obrigação é contabilizada pelo o valor da obrigação prevista no contrato. 
Em todos os períodos apresentados, a Cia. não é garantidora em nenhum contrato. d) 
Baixa de passivos financeiros - A Cia. baixa passivos financeiros somente quando as 
obrigações da Cia. são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o 
valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reco-
nhecida no resultado. 2.13. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) - Essa de-
monstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Cia. e sua distribuição 
durante determinado período e é apresentada pela Cia., conforme requerido pela le-
gislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações contábeis e como 
informação suplementar às demonstrações contábeis, pois não é uma demonstração 
prevista e nem obrigatória conforme as IFRSs. A DVA foi preparada com base em in-
formações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das 
demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas no CPC 09 – Demons-
tração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Cia., 
representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes 
sobre a mesma, as outras receitas e os 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 o valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência 
patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresen-

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto dividendos por ação)

ATIVO Nota 2019 2018
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa  4  2.309  2.408 
Contas a receber  5  2.685  2.620 
Outros  236  433 
Total  5.230  5.461 
NÃO CIRCULANTE - Imobilizado líquido  6  116.016  118.287 
TOTAL  121.246  123.748 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE:
Financiamentos  7  538  923 
Fornecedores  43  88 
Impostos, taxas e contribuições  8  1.096  1.214 
Obrigações sociais e trabalhistas  702  575 
Dividendos a pagar  1.053  2.077 
Outros  113  392 
Total  3.545  5.269 
NÃO CIRCULANTE - Financiamentos  7  169  30 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  10 
Capital social  2.018  2.018 
Ações em tesouraria  (16)  (16)
Reserva legal  404  404 
Reserva de retenção de lucros  13.471  13.260 
Ajustes de avaliação patrimonial  96.708  97.860 
Dividendos adicionais propostos  4.947  4.923 
Total  117.532  118.449 
TOTAL  121.246  123.748 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31/12/2019 E DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro 

líquido por ação)
Operações Continuadas: 2019 2018
Receitas Líquidas (nota 14):  29.357  31.345 
 Estacionamento  18.418  20.298 
 Locações de lojas, bilheterias e de áreas  10.939  11.047 
CUSTO - Depreciação  (2.433)  (2.340)
Lucro Bruto  26.924  29.005 
Gerais e administrativas (nota 11) (20.116) (17.957)
Participação de empregados  (157)  (213)
Outras  (108)  77
Lucro antes do Resultado Financeiro  6.543  10.912 
Despesa financeira  (376)  (390)
Receita financeira  508  446
Total  132  56 
Lucro Líquido antes do I.R. e da Contribuição Social  6.675  10.968 
Imposto de renda e contribuição social (nota 12)  (3.616)  (3.811)
Lucro Líquido do Exercício  3.059  7.157 
Lucro por Ação (R$) - atividade continuadas - básico e diluído  6  14 
Quantidade Média Ponderada de Ações Ordinárias 526.308 526.308 
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atribuído)
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Resultado 
Abran-
gente 
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017  2.018  (16)  404  11.952  99.011  4.217 117.586 
Realização de reservas  (1.151)  1.151  1.151 
Dividendos de anos anteriores AGO 26/04/2018 (R$8,01 por ação)  (4.217)  (4.217)
Lucro líquido do exercício  7.157  7.157  7.157 
Destinação do lucro líquido - nota 10:
 Dividendos mínimos obrigatório (R$3,95 por ação)  (2.077)  (2.077)
 Dividendos adicionais propostos (R$9,35 por ação)  4.923  (4.923)
 Reserva de retenção de lucros (R$2,49 por ação)  1.308  (1.308)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  2.018  (16)  404  13.260  97.860  4.923 118.449  8.308 
Realização de reservas  (1.152)  1.152  1.152 
Dividendos de anos anteriores AGO 12/04/2019 (R$9,35 por ação)  (4.923)  (4.923)
Reversão de dividendos adicionais proposto AGO 27/12/2019 
(R$3,80 por ação)  2.000  2.000 
Lucro líquido do exercício  3.059  3.059  3.059 
Destinação do lucro líquido - nota 10:
 Dividendos mínimos obrigatório (R$2,00 por ação)  (1.053)  (1.053)
 Dividendos adicionais propostos (R$9,40 por ação)  (1.789)  4.947  (3.158)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  2.018  (16)  404  13.471  96.708  4.947 117.532  4.211 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA 

OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E DE 2018 
(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício  3.059  7.157 
Ajustes p/ conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades 
operacionais:
Depreciação 2.433 2.340 
Valor residual de ativos imobilizados baixados  264  72 
Diminuições (aumentos) nos ativos
Contas a receber  (65)  (318)
Outros  197  (123)
Aumentos (diminuições) nos passivos
Fornecedores  (45)  36 
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas  9  (453)
Outros (279)  202 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 5.573 8.913 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (426) (112)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (426) (112)
Fluxo de Caixa das Atividades e Financiamento
Empréstimos e financiamentos:  (246) (1.030)
Dividendos pagos (5.000) (7.400)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (5.246) (8.430)
Aumento (Diminuição) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa  (99)  371 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 2.408  2.037 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício  2.309  2.408 

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Valores expressos em milhares de reais)
Receitas (brutas de impostos) 2019 2018
 Estacionamento  19.769  21.813 
 Locações de lojas, bilheterias e de áreas  11.741  11.872 
Total  31.510  33.685 
Outras receitas  21 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (286)  79

 31.224  33.785 
Insumos Adquiridos de Terceiros
 (inclui os valores de impostos incidentes)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (7.182)  (6.583)
Valor Adicionado Bruto  24.042  27.202 
Depreciação  (2.433)  (2.340)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Companhia  21.609  24.862 
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receita financeira  508  446 
Valor Adicionado Total a Distribuir  22.117  25.308 
Distribuição do Valor Adicionado:
Pessoal  7.343  6.335 
 Remuneração direta  3.643  3.891 
 Benefícios  3.149  1.839 
 Participações no lucro  157  213 
 FGTS  394  392 
Impostos, Taxas e Contribuições  11.339  11.426 
 Federais e Estaduais  5.564  5.886 
 Municipais  5.775  5.540 
Remuneração de Capitais de Terceiros  376  390 
 Despesas financeiras  376  390 
Remuneração de Capitais Próprios  3.059  7.157 
 Dividendos com base em lucro do exercício  1.053  2.077 
 Lucros retidos  2.006  5.080 
Valor Adicionado Total Distribuído  22.117  25.308 
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ta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remunera-
ção de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios. 3. Principais Julga-
mentos na Aplicação das Políticas Contábeis: Na aplicação das políticas contábeis da 
Cia. descritas na nota explicativa nº 2, a Administração deve fazer julgamentos e ela-
borar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais 
não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas 
estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. 
Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas 
subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas 
às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são re-
vistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores 
se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. 3.1 Principais jul-
gamentos na aplicação das políticas contábeis - A seguir são apresentados os principais 
julgamentos, exceto aqueles que envolvem estimativas (vide nota explicativa nº 3.2), 
efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das políticas contábeis 
da Cia. e que mais afetam significativamente os valores reconhecidos nas demonstra-
ções contábeis. Ativos financeiros matindos até o vencimento - A Administração revisou 
os ativos financeiros da Cia. em conformidade com a manutenção do capital e as exi-
gências de liquidez e confirmou a intenção e a capacidade de a Cia. manter esses 
ativos até o vencimento. o valor contábil dos ativos financeiros mantidos até o venci-
mento é de R$4.994 (31 de dezembro de 2018: R$5.028). Os detalhes a respeito 
desses ativos estão descritos na nota explicativa 15. 3.2 Principais fontes de incerteza 
nas estimativas - A seguir, são apresentadas as principais premissas a respeito do 
futuro e outras principais origens da incerteza nas estimativas no final de cada período 
de relatório, que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos ativos 
e passivos no próximo exercício. Recuperação de ativos de vida longa (“impairment”) 
-Ativos que têm vida útil indefinida e não sujeitos à amortização têm sua recuperação 
testada anualmente, enquanto que os ativos sujeitos à depreciação ou amortização 
têm seu valor de recuperação revisado pela Administração sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que seus valores contábeis não poderão ser 
recuperados. As perdas são reconhecidas com base no montante pelo qual o valor 
contábil excede o maior valor provável de recuperação de um ativo de vida longa, 
calculado (a) pelo seu valor em uso (valor presente esperado dos fluxos de caixa futu-
ros), ou (b) valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para venda.
Vida útil dos bens do imobilizado - A Cia. revisa a vida útil estimada dos bens do imobi-
lizado anualmente no final de cada período de relatório. Na adoção incial das IFRSs, 
a Administração, suportada por peritos avaliadores independentes, conforme descrito 
na nota explicativa 2.5, estabeleceu que uma nova vida útil do Edifício Garagem, o qual 
estava totalmente depreciado anteriormente à atribuição de custo. Avaliação de ins-
trumentos financeiros - Conforme descrito nas notas explicativas 2 e 15, a Cia. usa 
técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados obser-
váveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos 
financeiros. A nota explicativa 15 oferece informações detalhadas sobre as principais 
premissas utilizadas na determinação do valor justo de instrumentos financeiros, bem 
como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita que as 
técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a 
determinação do valor justo dos instrumentos financeiros. 4. Caixa e Equivalentes de 
Caixa - O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Cia., 
depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, de três meses ou 
menos, todos líquido de saldos bancários a descoberto. O saldo dessa conta no final 
do período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode
ser conciliado com os respectivos itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado 
a seguir: 

2019 2018
Banco Bradesco – CDB 775 1.078
Outros 415 513
Total de aplicações 1.190 1.591
Caixa 230 256
Saldos bancários 889 561
Total 2.309 2.408
Os valores de mercado se aproximam dos seus valores contábeis.
5. Contas a Receber: 2019 2018
Locação de lojas 2.163 1.764
Locação de estacionamentos – rotativo 410 478
Locação de estacionamentos - cativas 339 525
Locação de áreas no terminal 788 700
Outras 739 621

4.439 4.088
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.754) (1.468)
Total 2.685 2.620
O saldo da conta “Contas a receber de clientes” inclui valores (vide a análise por venci-
mento) vencidos no final do período de relatório, para os quais a Cia. não constituiu uma 
provisão para créditos de liquidação duvidosa, uma vez que não houve mudança signifi-
cativa na qualidade do crédito e os valores ainda são considerados recuperáveis. A Cia. 
não tem garantias para esses saldos nem tem o direito legal de compensá-los com valo-
res devidos pela Cia. ao devedor, quando aplicável. A Cia. constituiu uma provisão para 
créditos de liquidação com base nos valores irrecuperáveis estimados determinados em 
experiências passadas de inadimplência e da análise da situação financeira atual de cada 
devedor. Composição por vencimento das contas a receber que não estão incluídos como 
devedores duvidosos e portanto provisionados como de créditos de liquidação duvidosa:

2019 2018
A vencer 1.966 1.970
Vencidos até 60 dias 338 382
Vencidos de 61 a 90 dias 87 66
Vencidos de 91 a 180 dias 262 111
Vencidos de 181 a 360 dias 32 89

2.685 2.620
Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa:

2019 2018
Saldo no início do período (1.468) (1.547)
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas (752) (806)
Perdas por redução ao valor recuperável revertidas 466 885
Total (1.754) (1.468)
Composição por vencimento das contas a receber de clientes incluídos na provisão 
para créditos de liquidação duvidosa: 2019 2018
Vencidos a mais de 365 dias 1.754 1.468
Total 1.754 1.468
Para determinar a recuperação do contas a receber de cliente, a Cia. considera qualquer 
mudança na qualidade de crédito do cliente da data em que o crédito foi inicialmente 
concedido até o final do período de relatório. A concentração do risco de crédito é 
limitada porque a base de clientes é abrangente e não há relação entre os clientes.
6. Imobilizado: a. Composição dos saldos

2019 2018
Taxas anuais 

de depreciação Custo(**)
Depreciação 

acumulada Líquido Líquido
Terrenos 38.386 38.386 38.386
Edificações (*) 1,56% 80.134 (12.522) 67.612 68.864
Benfeitorias em 
imóveis 1,58 a 20% 13.537 (4.762) 8.775 9.661
Móveis e utensílios 10% 94 (75) 19 28
Máquinas e 
equipamentos 10% 603 (124) 479 527
Computadores e 
periféricos 20% 58 (58) 8
Outros 20% 992 (760) 232 504
Imobilizado em 
andamento 513 - 513 309
Total 134.317 (18.301) 116.016 118.287
(*) Vida útil estabelecida por peritos avaliadores independentes – 64 anos. 
(**) Inclui o custo atribuído do edifício e o terreno.
O valor contábil líquido do ativo imobilizado não excede ao seu valor recuperável.

b. Movimentação
Saldo líqui-
do 31/12/18

Adi-
ções

Bai-
xas

Transfe-
rências

Depre-
ciação

Saldo líqui-
do 31/12/19

Terrenos 38.386 38.386
Edificações 68.864 (1.252) 67.612
Benfeitoria em imóveis 9.661 (886) 8.775
Móveis e utensílios 28 8 (17) 19
Máquinas e 
equipamentos 527 (4) 23 (67) 479
Computadores e 
periféricos 8 (8)
Outros 504 191 (260) (203) 232
Imobilizado em andamento 309 227 (23) 513
Total 118.287 426 (264) (2.433) 116.016
Em 2010 a Cia. efetuou o registro do custo atribuído do Edifício Garagem e do seu terre-
no, em conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 – Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade e com o ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação 
Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC. Esse custo atribuído de Terrenos e Edificações foi determinado em avaliação 
efetuada por avaliadores independentes considerando a utilização dos bens, mudanças 
tecnológicas ocorridas e em curso, o ambiente econômico em que eles operam, o plane-
jamento e outras peculiaridades dos negócios da Cia.. O relatório de avaliação gerado 
pelos especialistas foi aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da 
Cia.. Da mesma forma, foi modificada a taxa de depreciação do Edifício (anteriormente 
totalmente depreciado) em virtude da nova vida útil estimada pelos mesmos avaliadores 
independentes, conforme Pronunciamento Técnico 27 – Ativo Imobilizado do CPC. 
Assim sendo, em função do custo atribuído e da mudança de estimativa de vida útil 
econômica do Edifício, o ativo imobilizado está aumentado em R$96.708 em 31 de 
dezembro de 2019 (R$97.860 em 31 de dezembro de 2018). A Administração considera 
que o valor contábil líquido do ativo imobilizado não excede ao seu valor recuperável.
7. Financiamentos: 2019

Circulante Não Circulante
Bradesco - (CDI + 0,31% a.m.) 508 169
Cartão BNDES 30 -
TOTAL 538 169

2018
Circulante Não Circulante

Bradesco - (CDI + 0,31% a.m.) 833
Cartão BNDES 90 30
TOTAL 923 30
Todos os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo “custo amortizado” 
utilizando o método de juros efetivos, o qual é utilizado para calcular o custo amortiza-
do de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. 
A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros 
estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte 
integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descon-
tos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um 
período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. As parcelas 
correspondentes ao não circulante vencem em 2020. As garantias dos financiamentos 
são Hipotecas de 1º grau das lojas 35a, 35b, 35c, 35d, 35g, 35h, 35i, 35j, 35l, 35m, 
35n, 35o, 35p, 35q, 35r, 35s, 35t, 35u, 35v, 35x, 35z, 35ab, 35ac, 35ad, 35ae, 35af, 
101, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 130, 131, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 
217, 218, 221, 222, 223, 224, 278a, 278j e 278n. 8. Impostos Taxas e Contribuições:

2019 2018
Imposto de renda e contribuição social 847 930
Outros 249 284
Total 1.096 1.214
9. Contingências: A Cia. é ré em ações cíveis e trabalhistas cuja perda possível es-
timada pelos Administradores totaliza R$182, não provisionados face à incerteza da 
realização de tal perda. As declarações de rendimentos da Cia. estão sujeitas a revisão 
e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante o prazo de 
cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições estão também sujeitos a essas 
condições, conforme legislação aplicável. Como a legislação é freqüentemente sujeita 
a interpretações, não é possível assegurar a aprovação final desses impostos e con-
tribuições pelas autoridades legais e fiscais competentes. 10. Patrimônio Líquido: Em 
31/12/2019 e de 2018, o capital social está constituído por 526.308 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. O dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido 
do exercício, ajustado de acordo com a Lei n° 6.404/76, calculado conforme a seguir:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 3.059 7.157
Realização da reserva de mais valia 1.152 1.151

4.211 8.308
25% 25%

Dividendos mínimos obrigatórios 1.053 2.077
A AGO realizada em 12/04/2019 aprovou dividendos adicionais, no montante de R$4.923. 
A AGO realizada em 27/12/2019 a Administração aprovou a reversão de provisão dos 
dividendos adicionais, no montante de R$2.000, para reserva de retenção de lucros para 
futura destinação. A Administração está propondo a AGO de 2020 que sejam aprovados 
dividendos de R$ 3.158 (R$6,00 por ação) da reserva de dividendos adicionais propos-
tos, a serem pagos ao longo de 2020. A Administração está propondo a AGO de 2020 que 
sejam aprovados dividendos de R$1.789, referente a parte da reserva de retenção de 
lucros, baseada na previsão de orçamento de capital, a ser aprovado pela AGO de 2020.
11. Despesas Gerais e Administrativas: 2019 2018
Remuneração da diretoria (nota 16) (1.118) (1.102)
Salários e encargos (4.310) (4.019)
Benefícios aos empregados (1.634) (1.588)
Previdência privada (nota 13) (1.515) (251)
IPTU (4.784) (4.435)
Condomínio (5.108) (4.948)
Outros (1.647) (2.306)
Total (20.116) (17.957)
12. Imposto de Renda e Contribuição Social: 2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 6.675 10.968
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes-34% (2.270) (3.729)
Diferenças permanentes em função da tributação pelo lucro 
presumido (1.346) (82)
Despesa registrada (3.616) (3.811)
13. Plano de Contribuição Previdenciária: Em 23/11/1999, a Cia. assinou a ade-
são ao plano de previdência privada, de contribuição definida, com a Icatu Har-
tford Seguros S.A., entidade de previdência constituída desde janeiro de 1992. 
O plano de contribuição definida tem por característica contribuições mensais,
em benefício dos empregados, sendo 80% custeado pela empresa e 20% pelos 
próprios empregados. As contribuições efetuadas pela Cia. em 2019 totalizaram 
o montante de R$1.515 (R$251 em 2018). A Cia. não possui nenhuma res-
ponsabilidade com o passivo atuarial do referido plano de previdência privada.
14. Receita: A seguir, a análise da receita da Cia. no exercício para operações
continuadas 2019 2018
Estacionamento 19.769 21.813
Locações de lojas, bilheterias e de áreas 11.741 11.872
Total 31.510 33.685
Segue abaixo conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demons-
tração do resultado do exercício: 2019 2018
Receita bruta 31.510 33.685
Menos:
Impostos sobre vendas (2.153) (2.340)

Total 29.357 31.345
15. Instrumentos Financeiros: 15.1 Gestão de risco de capital: A Cia. administra seu
capital, para assegurar que as empresas que pertencem a ele possam continuar com 
suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as 
partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo 
das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Cia. permanece inalterada. A estrutura 
de capital da Cia. é formada pelo endividamento líquido (empréstimos detalhados na 
nota explicativa 7, deduzidos pelo caixa e saldos de caixa equivalentes e pelo patrimônio 

líquido da Cia. (que inclui capital emitido, reservas, lucros acumulados e participações 
não controladoras, conforme apresentado na Demonstração da Mutação do Patrimônio 
Líquido). A Cia. não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. A Admi-
nistração revisa constantemente a sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão, 
a Administração considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de 
capital. O índice de endividamento em 31/12/2019 e de 2018 é demonstrado a seguir:

2019 2018
Dívidas (a):
 Empréstimos e financiamentos 707 953
Caixa e equivalentes (2.309) (2.408)
Dívida (Caixa) líquida (1.602) (1.455)
Patrimônio líquido (b) 117.532 118.449
Índice de endividamento líquido N/A N/A
(a) A dívida é definida como empréstimos de curto e longo prazo, conforme detalhado
na nota 7. (b) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas da Cia., gerenciadas 
como capital. 15.2 Categorias de instrumentos financeiros. 

2019 2018
Valor 

justo atra-
vés do 

resultado

Custo 
amor-
tizado Total

Valor jus-
to através 
do resul-

tado

Custo 
amor-
tizado Total

Ativos
  Caixa e equivalentes de caixa 2.309 2.309 2.408 2.408
  Contas a receber 2.685 2.685 2620 2.620
(Passivos)
  Empréstimos e 
financiamentos - terceiros (707) (707) (953) (953)
  Fornecedores (43) (43) (88) (88)
Líquido 2.309 1.935 4.244 2.408 1.579 3.987
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Cia. foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados 
de mercado para produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. 
Como conseqüência, as estimativas não indicam, necessariamente, os montantes que 
poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. A 
Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acom-
panhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. 15.3 
Objetivos da administração dos riscos financeiros: O Departamento de Tesouraria 
da Cia. presta serviços, coordena o acesso aos mercados financeiros domésticos e 
monitora e administra os riscos financeiros relacionados às operações da Cia. por meio 
de relatórios de riscos internos que analisam as exposições por grau e relevância dos 
riscos. Esses riscos incluem o risco de mercado (inclusive risco de moeda, risco de 
taxa de juros e outros riscos de preços), o risco de crédito e o risco de liquidez. A Cia. 
não opera com instrumentos financeiros derivativos. 15.4 Risco de mercado: Por meio 
de suas atividades, a Cia. fica exposta principalmente a riscos financeiros decorrentes 
de mudanças nas taxas de taxas de juros. A Administração da Cia. entende que esse 
risco é inerente ao perfil de sua dívida e, portanto bem equacionado. A Administração 
não usa instrumentos financeiros derivativos para administrar sua exposição aos riscos 
relacionados às taxas de juros. As exposições ao risco de mercado são mensuradas em 
bases contínuas e acompanhadas pela Administração da Cia.. 15.5 Gestão de risco de 
taxa de câmbio: A Cia. não possui transações em moedas estrangeiras.  5.6 Gestão do 
risco de taxa de juros: A Cia. está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que obtêm 
empréstimos com taxas de juros pré e pós-fixadas. Como o índice de endividamento é 
baixo, a Administração entende que o impacto desse risco é muito baixo. 15.7 Gestão 
de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir 
com suas obrigações contratuais, levando a Cia. incorrer em perdas financeiras. A Cia. 
adotou a política de apenas negociar com contrapartes que possuam capacidade de 
crédito e obter garantias suficientes, quando apropriado, como meio de mitigar o risco 
de perda financeira por motivo de inadimplência. A Cia. utiliza informações financeiras 
disponíveis publicamente e seus próprios registros para avaliar seus principais clientes. 
A exposição da Cia. e as avaliações de crédito de suas contrapartes são continuamente 
monitoradas e o valor agregado das transações concluídas é dividido entre as contra-
partes aprovadas. A exposição do crédito é controlada pelos limites das contrapartes, 
que são revisados e aprovados pela Administração. As contas a receber de clientes 
estão compostas por um grande número de clientes. Uma avaliação contínua do crédito 
é realizada na condição financeira das contas a receber. Para fazer face às possíveis 
perdas com créditos de liquidação duvidosa, foram constituídas provisões, cujo mon-
tante é considerado suficiente pela administração para a cobertura desse risco. A Cia. 
não possui nenhuma exposição ao risco de crédito com nenhuma contraparte ou grupo 
de contrapartes com características semelhantes. A Cia. define como contrapartes 
como tendo características semelhantes aquelas que são empresas relacionadas. 
Não há concentração de risco de crédito. Adicionalmente, a Cia. não detém nenhuma 
garantia ou outras garantias de crédito para cobrir seus riscos de crédito associados 
aos seus ativos financeiros. 15.8 Gestão do risco de liquidez: A responsabilidade 
final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Diretoria Financeira, que elaborou 
um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das ne-
cessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Cia. 
gerência o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias 
e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do 
monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos 
perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. A Cia. possui linhas de crédito 
não utilizadas que tem à disposição para reduzir ainda mais o risco de liquidez. Essas 
linhas de crédito não utilizadas montam a R$500 em 31/12/2019. 15.9 Técnicas de 
avaliação e premissas aplicadas para fins de apuração do valor justo: A determinação 
do valor justo dos ativos e passivos financeiros é apresentada a seguir:   O valor justo 
dos ativos e passivos financeiros que apresentam termos e condições padrão e são 
negociados em mercados ativos é determinado com base nos preços observados 
nesses mercados. O valor justo dos outros ativos e passivos financeiros é determinado 
de acordo com modelos de precificação geralmente aceitos baseado em análises 
dos fluxos de caixa descontados. Os valores de mercado dos principais instrumentos 
financeiros não apresentam diferenças significativas dos valores contabilizados. 16. 
Remuneração dos Administradores: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações 
e com o Estatuto Social da Cia., é de responsabilidade dos acionistas, em Assembleia 
Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores. Cabe ao 
Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba entre os administradores. Em 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/2019 , foi fixado o limite de remuneração 
global mensal dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) da Cia.. Nos 
exercícios findos em 31/12/2019 de 2018, a remuneração total dos conselheiros, dos 
diretores e dos principais executivos da Cia. foi de R$1.118 e R$1.102, respectivamente, 
remunerações estas dentro dos limites aprovados em correspondentes Assembleias 
de Acionistas. 17. Cobertura de Seguros: A Cia. adota a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Adminis-
tração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte 
do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não 
foram examinadas pelos nossos auditores independentes. As apólices estão em vigor 
e os prêmios foram devidamente pagos. A Cia. considera que a cobertura de seguros 
é consistente com as outras empresas de dimensão semelhante operando no setor.

Limite máximo de indenização em 31 de dezembro de 2019
Danos materiais Responsabilidade civil

Riscos operacionais:
 Compreensivo 
empresarial 110.000 110.000
 Veículos - -
Total 110.000 110.000
18. Outras Informações: Em atendimento às instruções n° 381 e 386 da Comissão de Valo-
res Mobiliários, informamos que não foram prestados outros serviços pela Premiumbravo 
Auditores Independentes, além dos serviços de auditoria das demonstrações contábeis.
Marcello Romualdo Pereira da Silva – Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Ana Cristina Xavier Roque – Diretora juridica
Erick Mendes de Oliveira – Contador – CRC/RJ 47950/O

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Ilmos. Srs. Diretores e 
Acionistas do Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A.. Rio de Janeiro – RJ.Opinião:Examinamos as demonstrações contábeis 
do Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira do Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais Assuntos de 
Auditoria (PAA) 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 for-
mação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos. • Impairment de ativos imobilizados – edifício, terreno e benfeitorias. Conforme detalhado na nota 2.5, o Edifício 
Garagem o seu respectivo terreno estão contabilizados ao custo atribuído, correspondente ao seu valor de mercado, em confor-
midade com o Pronunciamento Técnico 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e com o ICPC 10 – In-
terpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 
Esse custo atribuído foi determinado em avaliação efetuada por avaliadores independentes. Por que é um PAA? A avaliação 
realizada pela Administração da Companhia sobre a recuperabilidade do edifício, terreno e das suas benfeitorias , contabilizados 
pelo total de R$114.773  no ativo imobilizado envolve julgamentos complexos do mercado imobiliário para determinar o valor 
justo desses ativos. Os julgamentos e pressupostos essenciais feitos pela administração da Companhia para determinar o valor 
incluem, entre outros, parâmetros técnicos imobiliários subjetivos. Em 31/12/2019, a administração da Companhia e sua asses-
soria imobiliária independente revisaram o valor recuperável dos ativos acima referidos, e, como resultado, não foi identificado a 
necessidade de redução do valor contabilizado. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria? Utilizamos nossos especia-
listas em avaliação imobiliária para testar a consistência das premissas utilizadas pela Administração para determinar o valor de 
mercado desses ativos. Nossos trabalhos revelaram que as premissas utilizadas e a metodologia de avaliação desses ativos 
imobiliários estão razoavelmente consistentes com a prática do mercado, assim como em relação ao período anterior, e, portan-
to, concluímos não haver necessidade de ajustes para a redução do valor recuperável desses ativos. • Estimativas relacionadas 
a perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber . A Companhia apresenta na Nota 6 os critérios para determinação 
da estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa em seu contas a receber de clientes. Por que é um PAA? A ad-
ministração exerce julgamento quanto às expectativas de perdas na realização dos títulos de crédito registrados no contas a 
receber de clientes, considerando atrasos nos pagamentos, garantias obtidas, bem como outros indicadores de deterioração do 
risco de crédito de seus clientes. Nos concentramos nessa área porquanto a aplicação da referida estimativa contábil exige jul-
gamento e avaliação por parte da administração sobre o valor provável de realização das contas a receber de clientes. Essa 
estimativa pode ter impacto relevante no resultado do exercício. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria? Dentre outros 
procedimentos de auditoria, obtivemos o entendimento com responsáveis da administração acerca dos principais critérios e 
controles utilizados para elaboração da estimativa de risco de crédito. Realizamos testes em bases amostrais com o intuito de 
observar a integridade da base de dados utilizada para cálculo das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. 
Adicionalmente, recalculamos com base nas premissas da administração a estimativa para perdas com créditos de liquidação 
duvidosa e inspecionamos as documentações que suportavam negociações realizadas com clientes que justificassem a avalia-
ção da administração. Nossos procedimentos de auditoria demonstraram que os julgamentos e estimativas utilizados pela ad-
ministração em relação a esse tema são razoáveis, em todos os aspectos relevantes, no contexto das demonstrações contábeis, 
e, portanto, concluímos não haver necessidade de ajustes relacionados a perdas por redução ao valor recuperável de contas a 
receber. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como 
informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conci-
liada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 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 defini-

dos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis 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 contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Ad-
ministração 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 este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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 Com-
panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 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 normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 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 apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes 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 significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. 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, deter-
minarmos 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 comunicação para o interesse público. RJ, 2/03/2020. 
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