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Governo quer vender lucro do pré-sal
Em meio à crise 
econômica mundial, 
privatização traria 
prejuízo em dobro

Mesmo com o mercado finan-
ceiro desabando, o Governo Bol-
sonaro mantém o desejo de vender 
estatais para fechar mais um ano de 
buraco nas contas públicas, o sexto 
consecutivo registrado pelas políti-
cas de austeridade.

O alvo agora é a Pré-Sal Petró-
leo S/A (PPSA), estatal criada em 
2010 e responsável por representar 
a União nos contratos de explora-
ção de petróleo pelo regime de par-
tilha. Privatizar a companhia signi-
fica entregar os lucros do pré-sal ao 
comprador.

Ao receber remuneração em 
óleo, a PPSA vende o produto atra-
vés de leilões na bolsa paulista, a 
B3. No ano passado, foram arreca-
dados R$ 848 milhões com a ven-
da de petróleo pela estatal. Mas a 

arrecadação vai subir ano a ano, na 
medida em que aumentar a produ-
ção do pré-sal. A partir de 2025 a 
arrecadação deve chegar a R$ 10 
bilhões por ano até alcançar R$ 110 
bilhões em 2032, de acordo com 
estimativas divulgadas pela própria 
PPSA.

Outra estatal na mira do go-
verno é a Eletrobras. A ideia seria 
concentrar esforços nas duas com-
panhias, já que dificilmente, com 
a crise econômica mundial que se 
desenha, haveria mercado para es-
tais menores. A venda de duas joias 
da coroa em meio à turbulência 
implica receber valores baixos, du-
plo prejuízo para o país, que ficaria 
sem as empresas e arrecadaria um 
valor aviltado.

Segundo o G1, o valor de ven-
da da PPSA chegaria a R$ 200 bi-
lhões, teto estimado antes da queda 
esta semana dos preços do petróleo 
no mercado internacional. Com 
os valores do barril de óleo desa-
bando, a perda para o Estado seria 
bilionária. Para vender a PPSA e a 
Eletrobras seria necessário alterar a 
legislação. Página 10
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Crédito do BNDES encolhe
e não ajuda economia

A carteira de crédito do BN-
DES somou R$ 441,8 bilhões em 
31 de dezembro de 2019, o que 
significa declínio de R$ 55,3 bi-
lhões (11,1%) no ano, em razão 
do volume de recebimentos que 
superou os desembolsos em R$ 
90,2 bilhões.

O Banco registrou lucro líqui-
do de R$ 17,72 bilhões, um cres-
cimento de 164% em relação a 
2018 (R$ 6,71 bilhões). O maior 
responsável foi o desempenho 
financeiro, devido à venda de 
ações, que renderam R$ 16,5 bi-
lhões ao BNDES, com lucro bru-
to de R$ 11,4 bilhões.

Apesar das vendas de ações, a 
carteira de participações societá-
rias em coligadas e não coligadas 
alcançou R$ 111,9 bilhões no 
final do ano passado, um cres-
cimento de R$ 17,250 bilhões 
(18,2%). O incremento se deveu 
principalmente à valorização dos 
papéis de sociedades não coliga-
das, com destaque para Petrobras 
e Eletrobras, segundo o BNDES.

O ativo do Sistema BNDES 
caiu R$ 74,3 bilhões, terminando 
2019 em R$ 728,2 bilhões, uma 
queda de 9,3% no ano. A redução 
resultou principalmente do paga-
mento antecipado de R$ 100 bi-
lhões em dívidas com o Tesouro 
Nacional.

A diretora financeira, Bianca 
Nasser, mostrou que, do total de 
desembolsos no ano passado, a 
parcela de empréstimos destina-
da a pequenas e médias empre-
sas chegou a 46% do total. Entre 
recursos destinados a grandes 
empresas, eles estão mais con-
centrados em infraestrutura e ex-
portações.

O nível de inadimplência (que 
considera atrasos superiores a 
90 dias) melhorou, desconside-
radas as operações com honra 
da União, caindo de 1,67% para 
0,84%. O Índice de Basileia, que 
indica solidez, subiu de 29%, 
ao final de 2018, para 36,8%. O 
Banco Central exige um mínimo 
de 10,5%.

Congresso
derruba veto
de Bolsonaro
ao BPC

Em uma derrota para o gover-
no, Senado e Câmara derrubaram 
o veto do presidente Jair Bolsonaro 
ao projeto que aumenta o limite da 
renda familiar para recebimento do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). No Senado, foram 45 vo-
tos contrários e 14 favoráveis. Na 
Câmara, o veto foi derrubado com 
302 votos a 137. A matéria vai à
promulgação.

Com a decisão, a renda per ca-
pita familiar para se ter acesso ao 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) sobe de um quarto de salário
mínimo (R$ 261,25 em valores atu-
ais) para meio salário (R$ 522,50).

O BPC é um benefício assisten-
cial equivalente a um salário míni-
mo, pago a pessoas com deficiên-
cia e idosos partir de 65 anos com 
até um quarto de salário mínimo
de renda familiar per capita. A lei 
aprovada no Congresso e vetada 
por Bolsonaro alterava exatamente 
o teto da renda, ampliando o núme-
ro de pessoas aptas a receberem o 
benefício.  �Com a derrubada do 
veto, portanto, o pagamento será
feito a famílias com até meio salá-
rio mínimo de renda per capita. A 
medida terá um impacto anual es-
timado de R$ 20 bilhões nas contas 
públicas.

Contrários à derrubada do veto 
argumentaram que o Brasil passa 
por uma crise financeira e que o 
aumento prejudicaria o orçamento
para outras áreas. Até o combate 
ao coronavírus foi citado. “Derru-
bar esse veto é acabar com recurso 
de emendas impositivas e, inclusi-
ve, com recursos para combater o 
coronavírus. É um discurso fora da 
realidade”, disse o deputado Osmar 
Terra (MDB-RS). Até cerca de um 
mês atrás, Terra era ministro da Ci-
dadania do Governo Bolsonaro e 
chefiava a pasta responsável pelo 
pagamento de benefícios como o 
BPC e o Bolsa Família.

Os parlamentares favoráveis à
derrubada do veto consideraram 
injusto o Parlamento querer econo-
mizar exatamente na hora de ajudar 
a população pobre. 

Pandemia interrompe bolsa 
pela 2ª vez e índice cai 7,64%

O agravamento da epidemia de 
coronavírus – que levou a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) a 
decretar estado de pandemia – e o 
acirramento dos conflitos no Orien-
te Médio provocaram um novo dia 
de turbulência nos mercados glo-
bais. Mais uma vez, o Brasil foi 
atingido pela instabilidade, com a 
bolsa de valores despencando e in-
terrompendo as negociações.

O índice Ibovespa, da B3 (a bol-
sa de valores brasileira), fechou 
o dia com recuo de 7,64%, aos 
85.171 pontos. Na terça-feira, o in-
dicador tinha se recuperado, mas o 
alívio não durou.

O Ibovespa vinha operando em 
baixa, depois de subir 7,1% na vés-
pera. No entanto, a situação piorou 
no meio da tarde, após a OMS de-
cretar pandemia de coronavírus. 
Das 15h14 às 15h50, as negocia-
ções foram interrompidas porque o 
índice acumulava queda de mais de 

10%. Esta foi a segunda vez na se-
mana que a bolsa acionou o circuit 
breaker, utilizado quando o índice 
cai mais que determinado nível. Na
manhã de segunda-feira, a bolsa 
também chegou a acionar mecanis-
mo.

Já o dólar comercial encerrou a 
sessão vendido a R$ 4,721, com 
alta de R$ 0,075 (1,61%). A cota-
ção praticamente igualou o recorde 
de R$ 4,726 registrado na segunda-
feira.

O diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom, declarou nesta quarta-
feira que a organização elevou o 
estado da contaminação pelo novo 
coronavírus como pandemia. O 
anúncio surge quando há mais de 
115 países com casos declarados 
de infeção. A mudança de classifi-
cação não se deve à gravidade da 
doença, e sim à disseminação geo-
gráfica rápida que o Covid-19 tem 
apresentado. Página 9

Investimento produtivo no
país salta 7,8% em janeiro

O Indicador Ipea Mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), divulgado nesta segunda-
feira pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, apresentou 
“forte crescimento” em janeiro des-
te ano, com alta de 7,8% na compa-
ração com dezembro, na série com 
ajuste sazonal. O indicador, que 
mede os investimentos em aumento 
da capacidade produtiva da econo-
mia e na reposição da depreciação 
do seu estoque de capital fixo, teve 
variação positiva de 7% em relação 
a janeiro de 2019.

Três segmentos compõem a 
FBCF: máquinas e equipamentos, 
construção civil e “outros ativos 
fixos”. Frente ao mês anterior, em 
janeiro, os investimentos em má-
quinas e equipamentos cresceram 
18,3% (sendo alta de 6,1% nos na-
cionais e de 25,8% nos importados 

– por conta da importação de plata-
formas de petróleo). Na construção 
civil, houve aumento de 5,7%, po-
rém os “outros ativos fixos” sofre-
ram retração de 0,7%.

O Ipea destacou que o resultado 
positivo recente (7,8%) mais do 
que compensou a queda acumulada 
nos últimos três meses do ano pas-
sado (-6,8%).

Na comparação com janeiro de 
2019, todos os segmentos tiveram 
desempenho positivo: máquinas e 
equipamentos avançaram 11,4%, 
a construção civil atingiu patamar 
3,7% superior e os “outros ativos 
fixos” apresentaram alta de 6%.

Os investimentos aceleraram no 
acumulado em 12 meses, passando 
de 2,1% até dezembro para 2,7% 
até janeiro. Porém, no trimestre 
móvel terminado em janeiro, o in-
dicador teve queda de 2%.
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A final da Copa do Mundo 
Fifa 2019, entre Liverpool x 
Flamengo, expôs uma curio-
sa, e interessante, disputa de 
narrativas entre o discurso 
quase uníssono da impren-
sa e o das mídias sociais. 
Embora marcado, também, 
pela (saudável) jocosidade 
das torcidas, as narrativas 
fora do campo da imprensa 
apresentaram um fator que 
parece indicar uma inversão 
de papéis.

Enquanto, não raro, o dis-
curso que exaltava a partici-
pação da agremiação carioca 
soava clubístico, com direito 
a contagem regressiva do 
voo, internautas faziam jor-
nalismo, ocupando papel 
que deveria ser o da impren-
sa. Entendida essa prática 
como a busca de contrapon-
tos, a indicação de contrastes 
no tratamento dedicado ao 
Flamengo e a outros clubes 
brasileiros que participaram 
do mesmo evento em ou-
tras edições e a exposição 
de contradições importantes 
– eventualmente constrange-
doras – entre a fala de veí-
culos e jornalistas e os fatos.

Para colocar a cobertura 
em perspectiva, eventual-
mente, foi necessário recuar 
no tempo, para tentar mos-
trar como, já na cobertura da 
conquista da Libertadores, 
havia fortes contrastes com 
a gramática dedicada, por 
exemplo, ao título do mesmo 
torneio pelo Vasco, em 1998.

Assim, por exemplo, em 
23 de julho daquele ano, o 
jornal O Globo anunciava, 
sem qualquer ilustração, 
numa discreta coluna de 
rodapé de página: “Vasco 
está na final da Taça Liber-
tadores”. O mesmo jornal, 
21 anos depois, manchetou, 
em cinco colunas: “Goleada 
histórica põe Fla na final da 
Libertadores”. A matéria era 
acompanhada por uma foto, 
em quatro colunas, do Gabi-
gol celebrando um dos dois 
gols que marcara na vitória 

de 5 x 0 sobre o Grêmio. No 
caso do Vasco, a classifica-
ção para a final veio após 
empatar, na Argentina, em 
1 x 1, com o River Plate, a 
quem vencera por 2 x 1, em 
São Januário.

O tratamento distinto pro-
voca maior estranheza por 
tratar-se de dois times do 
Rio, mesma praça do jornal 
responsável pelos dois títu-
los. Talvez por isso, embora 
a comparação entre as duas 
edições tenha partido da in-
ternet, sua forte repercussão 
nas mídias sociais acabou 
reverberando em programas 
como o Redação SporTV,
que exibiu a cobertura rea-
lizada pelo jornal da mesma 
empresa do programa. O 
jornalista André Rizek, que 
comanda o Seleção SporTV
– umas das principais me-
sas esportivas da emissora 
– foi ao Twitter para chamar 
a atenção para a contradi-
ção exibida pelo programa 
e protestou: “É ultrajante a 
diferença no tratamento dis-
pensado aos dois clubes, em 
situações muito parecidas.”

Paulista radicado há al-
guns no Rio, Rizek, em ou-
tras ocasiões, já manifestara 
seu descontamento com o 
que considera a assimetria 
do tratamento da imprensa 
carioca em relação ao Fla-
mengo e aos outros três times 
grandes do Rio: Botafogo, 
Fluminense e Vasco. Nas 
suas palavras: “Tem a cultura 
que o Flamengo tem de ser 
soberano. Para o Flamengo 
ser soberano, tem de ridicula-
rizar os outros. Os feitos dos 
outros são menos comemo-
rados, são menos vibrados, 
menos enaltecidos”.

Apesar do papel relevan-
te que ocupa no jornalismo 
esportivo do Rio, Rizek, no 
entanto, parece ser voz qua-
se isolada no questionamen-
to a esse comportamento. 
Ao menos, esse parece ser o 
entendimento das vozes que 
se levantaram nas mídias so-

ciais para se contrapor aos 
jornalistas que enalteceram 
o vice-campeonato do Fla-
mengo, em contraposição 
ao tratamento dispensado a 
outros clubes em situações 
semelhantes.

Em junho de 2019, quan-
do o Corinthians foi elimi-
nado pelo Flamengo, nas 
quartas de final da Copa do 
Brasil, também por 1 x 0, o 
portal Terra exaltou a atua-
ção do time paulista, apesar 
da derrota: “O dia em que o 
Corinthians ganhou sem ter 
vencido. No jogaço contra 
o Flamengo, Timão lava a 
alma da torcida e traz espe-
ranças de dias melhores”. 
No Twitter, Mauro Cezar 
Pereira, da ESPN Brasil, re-
produziu o tweet do Terra, 
mas encabeçado pela crítica: 
“Glamourização da derrota”

O mesmo jornalista, no 
entanto, tuitou sobre a der-
rota do Flamengo para o 
Liverpool: “Grande partida 
do Flamengo, com coragem, 
com a bola e, enquanto tinha 
gás, chegou a dominar a par-
tida contra um campeão eu-
ropeu com força máxima”. 
E decretou: “Vitória justa do 
Liverpool, atuação digna do 
Flamengo. Orgulhoso deve 
ficar o torcedor”. O tweet 
foi amplamente replicado 
nas redes sociais, ao lado do 
texto anterior de Pereira so-
bre o Corinthians, acrescido, 
porém, do mesmo cabeçalho 
anterior: “A glamourização 
da derrota”

Exemplos equivalentes 
repetiram-se à profusão nas 
redes sociais, antes, e, prin-

cipalmente, após a vitória do 
Liverpool. Vários compara-
vam a exaltação ao “melhor 
vice-campeão sul-americano 
contra um europeu” ao trata-
mento desdenhoso destinado 
ao Vasco, contra o Real Ma-
dri, em 1998. Naquela oca-
sião, o jornal Extra titulou: 
“Flamengo em festa com o 
vice do Vasco”. Vinte e um 
anos depois, o mesmo veícu-
lo manchetou: “Orgulho do 
tamanho do mundo”.

No primeiro caso, além de 
introduzir a comemoração 
do rival no título, a matéria 
era ilustrada pela foto de um 
jogador do Vasco com as 
mãos na cabeça, expressan-
do dor. No segundo, a foto-
grafia exibia atletas do Fla-
mengo aplaudindo a própria 
atuação e a torcida. Como 
é pouco provável que os ri-
vais estivessem tristes com a 
derrota rubro-negra, os edi-
tores do jornal dificilmente 
poderiam se escudar na ob-
jetividade para justificar a 
ausência da jocosidade clu-
bística que abrigara no ou-
tro caso. E, como recordam 
lances editados e exibidos na 
internet, o time de São Janu-
ário fez um jogo muito mais 
parelho – para muitos, supe-
rior – com o rival espanhol, 
como mostram as inúmeras 
chances claras de gol. Já o 
goleiro do Liverpool, Alis-
son, fez uma solitária defesa 
ao longo dos 120 minutos, 
entre o tempo regulamentar 
e a prorrogação.

Ainda que toda a narrati-
va das mídias sociais exibi-
da nesse episódio tenha em 
seu DNA a paixão clubística, 
como mostra a sua forte re-
plicação por torcedores não 
rubro-negros, ela se distin-
gue da jocosidade das torci-
das, também fortemente pre-
sente, aí do lado dos rivais e 
dos torcedores do Flamengo 
– neste caso, brincando com 
a clara superioridade do clu-
be em relação aos concor-
rentes exibida ao longo do 

ano passado.
Diferentemente desta, 

cujo principal combustível é 
a paixão clubística e não tem 
qualquer compromisso com 
fatos, apuração, contexto, as 
críticas jornalísticas deixam 
o jornalismo esportivo numa 
posição incômoda. Ao com-
pararem – e comprovarem 
– como os mesmos veículos 
e jornalistas agem de formas 
assimétricas diante de fatos 
semelhantes quando viven-
ciados por atores diferentes, 
elas expõem uma subjeti-
vidade, que, ao menos em 
tese, deveria limitar-se ao 
universo dos torcedores, em 
contraponto à objetividade 
reivindicada pelo jornalis-
mo.

É sabido – e admitido 
pelo próprio universo jorna-
lístico – que as editorias de 
esporte são consideradas es-
paços mais livres, nos quais 
a busca pela objetividade 
pode se dar ao luxo de certo 
relaxamento dos seus rigores 
habituais. Mas, justamente, 
por esse relaxamento, tam-
bém são um território privi-
legiado para estudos de caso. 
Não sobre uma exceção na 
engrenagem da objetividade 
jornalística, mas, exatamen-
te, para fornecer uma visão 
mais transparente do proces-
so que, em outras editorias, é 
mais velado.

Analogias entre as prefe-
rências esportivas exibidas 
nessas editorias podem ser 
encontráveis, por exemplo, 
nas seções de política e eco-
nomia, mostrando que, se 
os interesses das empresas 
podem ser mais explicitados 
nas primeiras, também com-
parecem nas outras duas, 
ainda que de formas menos 
identificáveis pelo público 
leigo nesses temas. Eles es-
tão presentes no tratamento 
distinto destinado a políticos 
e partidos em temas equiva-
lentes. Como exemplo pou-
co sutil: o mensalão do PT 
x o mensalão mineiro – en-

quanto este envolvesse um 
partido, o PSDB, e não um 
estado como um todo.

O mesmo vale, nas pági-
nas de economia, para a co-
bertura sobre as mudanças 
na Previdência. No vasto 
espaço destinado ao tema, 
o Jornal Nacional, principal 
telejornal do país, não ouviu 
um só entrevistado contrá-
rio à redução dos direitos à 
aposentadoria. Ou seja, o 
famoso ouvir os dois lados, 
um dos cinco procedimentos 
estratégicos que servem à 
busca pela objetividade jor-
nalística (sendo os demais a 
técnica do lead; o recurso a 
provas auxiliares; o uso de 
aspas; e a separação de fatos 
e opinião), o que reforçaria 
o caráter objetivo e neutro 
da primeira em contraponto 
à subjetividade e à editoria-
lização da segunda (TUCH-
MAN, Gaye. “A objectivi-
dade como ritual estratégico: 
uma análise das noções de 
objectividade dos jornalis-
tas”. In: TRAQUINA, Nel-
son (org.). Jornalismo: ques-
tões, teorias e “estórias”.
Lisboa: Vega, 1993.)

Se no passado, a subjeti-
vidade das editorias esporti-
vas contava com maior com-
placência do público – ou, 
ao menos, este tinha canais 
menos estridentes para ma-
nifestar divergências – as 
redes sociais mostram que, 
quando recorrem à mesma 
metodologia reivindicada 
pelo jornalismo, podem pro-
duzir contrapontos objetivos 
às narrativas das empresas 
que vão muito além da joco-
sidade das torcidas. A análi-
se desse fenômeno pode ser 
uma pista e um incentivo 
para que possa ser estendido 
às outras editorias.

Sérgio Souto
Professor da Uerj e doutor em 

Comunicação pela UFF.
Artigo publicado no blog 
Comunicação, Esporte e 

Cultura.
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Redes sociais 
recorrem ao 
jornalismo para 
criticar cobertura 
da imprensa

Internet x imprensa: um jogo paralelo no Mundial de Clubes

Tabela do Imposto de Renda vira conto de fadas
As regras para a entrega 

da declaração do Imposto de 
Renda 2020 já foram libera-
das pela Receita Federal do 
Brasil, com início em 2/3 até 
30/4/2020.O Programa Ge-
rador da Declaração (PGD) 
já está disponível desde as 
8 horas do dia 20/2/2020. 
As novidades na declaração 
do IR deste ano são poucas, 
destacamos a impossibilida-
de de dedução de gastos com 
a previdência de emprega-
dos domésticos, certamente 
isso acarretará prejuízo para 
os empregadores, sem contar 
que esta classe de trabalha-
dores poderá ser prejudicada 
com a questão da formaliza-
ção.

A RFB este ano exige 
a informação de bens dos 
contribuintes, no ano passa-
do era facultativo; portanto, 
endereço, número de matrí-
cula no registro de imóveis, 

número de contribuinte do 
IPTU e data de aquisição 
de imóveis, número do Re-
navam de veículos, deve-
rão constar na DIRPF. Fato 
importante que o declarante 
não pode esquecer está rela-
cionado ao CPF de todos os 
dependentes e alimentandos, 
independentemente de ida-
de.

O reajuste da tabela do 
Imposto de Renda conti-
nua sem alteração desde de 
2015, bem como os limites 
de deduções não foram al-
terados e permanecem em 
R$ 2.275,08 para cada de-
pendente, R$ 3.561,50 para 
despesas com educação do 
contribuinte ou para cada 
dependente, e as regras para 
pagamento do imposto tam-
bém permanecem as mes-
mas.

A correção da tabela mais 
parece um conto de fadas, 

promessa antiga do governo, 
que mais um ano não se con-
cretiza, diante de uma infla-
ção de 4,31%, a tabela alcan-
ça a defasagem de 103,87%, 
segundo dados do Sindifisco 
Nacional.

Portanto a faixa de isen-
ção do imposto deveria 
atingir todas as pessoas que 
ganham até R$ 3.881,85 
mensais; desta forma quase 
10 milhões de contribuintes 
que hoje pagam Imposto de 
Renda se tornariam isentos. 
Mais dinheiro para os cofres 
púbicos e menos no bolso do 
contribuinte.

Diante deste cenário o 
contribuinte deve ajustar 
suas contas com o Fisco, 
lembrando que a multa para 
quem apresentar a Declara-
ção depois do prazo é de 1% 
ao mês-calendário ou fração 
de atraso, lançada de ofício 
e calculada sobre o Imposto 

sobre a Renda devido, com 
valor mínimo de R$ 165,74, 
e máximo de 20% sobre o 
imposto devido.

Este ano teremos a ante-
cipação dos lotes de restitui-
ção: serão cinco lotes entre 
os dias 29/5 e 30/9/2020, 
certamente um benefício 
para o bolso do contribuinte. 
Então o esquema é sair na 
frente entregando a declara-
ção o quanto antes, toman-
do os cuidados necessários 
com relação a confecção da 
mesma, evitando inconsis-
tências.

Vale salientar que, ocor-
rendo algum erro na declara-
ção, basta efetuar a sua reti-
ficação. Tais erros podem ser 
constatados pelos próprios 
contribuintes ou mesmo 
mediante acesso ao e-CAC 
(Centro Virtual de Atendi-
mento) no site da Receita 
Federal do Brasil. Normal-

mente o prazo para consultar 
se a declaração foi processa-
da gira em torno de 24 horas 
após a entrega da DIRPF.

Havendo qualquer diver-
gência ou equívoco, verifi-
cado diretamente pelo de-
clarante ou mesmo através 
de acesso ao e-CAC, a solu-
ção necessária e eficaz será 
corrigir tais divergências o 
quanto antes, por meio da 
mencionada declaração reti-
ficadora. No entanto, impor-
tante atentar que a retificação 
efetuada até o prazo regular, 
ou seja, 30/4, dará inclusive 
ao contribuinte a possibili-
dade de alterar o modelo de 
declaração, de anual com-
pleta para anual simplificada 
ou vice-versa. Passado esse 
prazo, a retificação poderá e 
deverá ser efetuada, porém 
não haverá mais a possibili-
dade da mudança do modelo 
de declaração entregue, po-

dendo ocasionar prejuízos 
aos contribuintes.

Importante que o contri-
buinte tenha pleno conhe-
cimento e cautela de que 
após a entrega da declara-
ção deverá dar atenção a 
eventuais inexatidões nas 
informações repassadas 
ao Fisco, acompanhando o 
processamento da declara-
ção no prazo acima e ten-
do qualquer distorções nas 
informações proceda rapi-
damente a correção. Assim, 
escapará de futuros trans-
tornos, inclusive pecuniá-
rios, uma vez que as mul-
tas podem chegar em até 
150%, além de impedir que 
a declaração fique retida na 
incomoda malha fina.

  Sandro Rodrigues
Contabilista, economista e 

fundador da Attend Assessoria 
Consultoria e Auditoria S/S.
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Sem ‘tiro na cabecinha’
Redução do número de homicídios em 10,2%. Es-

queça se pensou na política de confronto do governa-
dor do Rio, Wilson Witzel. A queda, que poupou 1.711 
vidas entre 2010 e 2014, ocorreu no Espírito Santo, 
graças ao Programa Estado Presente, implantado em 
2011. Análise de pesquisadores do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostra que, sem a política 
de segurança adotada pelo governo à época, o percen-
tual de homicídios teria aumentado em 29% no mesmo 
período. A projeção leva em conta variáveis como fa-
tores sociais e econômicos relacionados à criminali-
dade.

O Programa custou R$ 523 milhões e foi criado com 
o objetivo de reduzir índices de homicídios em áreas 
com maior vulnerabilidade social. Para melhorar a quali-
dade de vida da população mais vulnerável, foram im-
plantados projetos nas seguintes áreas: saúde, educação, 
esportes, cultura, ordenamento urbano e habitacional, 
direito e inclusão social. De acordo com o pesquisador 
Daniel Cerqueira, um dos autores do estudo, cada real 
gasto gerou um ganho de bem-estar social equivalente 
a R$ 2,4.

O modelo adotado mesclou qualificação do trabalho 
policial e ações multissetoriais preventivas que tiveram 
como público principal os jovens residentes dos ter-
ritórios mais conflagrados. O Espírito Santo esteve en-
tre os três estados mais violentos do país entre 1993 e 
2012. Em 2009, a taxa de homicídios era mais do que 
o dobro da média nacional: 56,9 por 100 mil habitan-
tes. Após o Estado Presente, aliado a investimentos no 
sistema prisional, o estado caiu de segundo no ranking 
para o 19º estado mais violento do país entre 2010 e 
2014.

Futuro
A Organização das Nações Unidas (ONU) completa 

75 anos em 2020 e está realizando uma pesquisa glob-
al sobre o papel da cooperação internacional na con-
strução do futuro, disponível, em português, em un75.
online/?lang=prt

As respostas, de acordo com a ONU, ajudarão a mel-
horar a gestão internacional dos temas globais que exi-
gem uma cooperação entre fronteiras, setores e gerações, 
necessária para termos um mundo mais seguro, justo e 
sustentável para todas e todos.

A pesquisa quer saber como os brasileiros imaginam 
o mundo daqui a 25 anos, quais tendências globais po-
dem afetar nosso futuro, qual a importância da coopera-
ção internacional e que conselho dariam ao secretário-
geral da ONU, António Guterres, para lidar com estas 
questões.

Lanterna
A bolsa de valores brasileira foi, novamente, a que 

mais caiu entre as principais bolsas de ações do mundo. 
Não dá para jogar a culpa no coronavírus.

Rápidas
No próximo dia 19, o escritório Di Blasi, Parente 

& Associados, em nome da Associação International 
Trademark Association (Inta), realizará um encontro 
para discutir estratégias em gestão de portfólio de ati-
vos intangíveis. O mediador Paulo Parente M. Mendes, 
receberá Bruno Fernandes, gerente jurídico da Whirl-
pool, e Artur Schaal, responsável pela área de proprie-
dade intelectual da CNH Industrial Brasil. Inscrições: 
tinyurl.com/s4e3xhs *** Nestas sexta e sábado acon-
tece no Into o evento de aprimoramento técnico “De-
safios da cirurgia percutânea do pé no Brasil” com a 
presença de especialistas nacionais e internacionais, 
como André Perin Shecaira. Inscrições: @footinrio 
*** O IBMR realizará nesta sexta-feira, 13, campanha 
de doação de sangue como parte do Trote Solidário do 
centro universitário, com apoio do Hemorio, no Cam-
pus Barra (RJ), das 10h às 15h. Para doar, é preciso 
levar identidade original com foto *** O IAG - Escola 
de Negócios da PUC-Rio, realizará palestra sobre busi-
ness agility, nesta sexta, às 18h30. Inscrições: bit.ly/
meet_up_agility *** O Caxias Shopping apresenta a 
Banda Certa Duo, no Show da Sexta, a partir das 19h30 
*** A Associação Brasileira de Franchising (ABF Rio) 
traz, no próximo dia 3 de abril, palestra do ministro do 
STF Luiz Fux para o 8º Simpósio Jurídico e Gestão 
Empresarial. Informações: eventos@abfrj.com.br *** 
A UVA Tijuca organiza encontro de publicidade “Do 
planejamento à criação” com participação de profis-
sionais da ArtPlan, Camisa 10 e X Tudo Comunicação, 
no próximo dia 17, em dois horários: 9h30 e 19h. Não 
é preciso se inscrever. A Uva fica na Rua Ibituruna 108, 
Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

EDITAL DE RATIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2020 DA COOPGRU COOPERATIVA DE CONSUMO 

DE ALIMENTOS E BEBIDAS DOS PROPAGANDISTAS E 
VENDEDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.

O Presidente da COOPGRU COOPERATIVA DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES 
DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP RATIFICA o EDITAL publicado na 
página 06 do jornal MONITOR MERCANTIL nº 28.576 no dia 03/03/2020,
alterando o local da sede da cooperativa e local da PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE 2020 para: Rua Darcy Vargas 
64, Jardim Zaíra, Guarulhos/SP, CEP 07094-020. Os demais itens 
permanecem inalterados. Guarulhos/SP, 14 de março de 2020.

Saulo Martins Miguelão - Diretor Presidente – CPF 195.132.478-13.

ERRATA DE EDITAL DE LEILÃO
JONAS RYMER – LEILOEIRO PÚBLICO

No EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA), 
publicado no Jornal Monitor Mercantil, dia 13 de fevereiro de 2020
Onde se lê: “...e o 2º Leilão, no dia 16 de abril de 2020, às 12:00 
horas, pelo valor do débito e seus acessórios...” Leia-se: “...e o 
2º Leilão, no dia 16 de abril de 2020, às 12:00 horas, pelo valor 
do débito e seus acessórios, acrescido do valor remanescente, 
equivalente a R$ 535.412,50, sendo o bem vendido, no 2º leilão, a 
partir de R$ 893.693,89, arcando o arrematante, também, com os 
débitos de IPTU e condomínio pendentes sobre o imóvel... ”

Empresas de Wuhan voltam à rotina de trabalho
As empresas de Wuhan, 

cidade chinesa onde o coro-
navírus surgiu, foram auto-
rizadas nesta quarta-feira a 
retomar suas atividades, um 
novo sinal da progressiva 
normalização no epicentro 
da epidemia. Empresas do 
setor de alimentos (super-
mercados, produção de ce-
reais, carne, frutas, vegetais, 
entre outros), ou de produ-
ção agrícola (sementes, fer-
tilizantes, pesticidas, ração 
animal), também poderão 
retornar ao trabalho.

As empresas de outros se-
tores não serão autorizadas 
a retomar suas atividades 
até 21 de março, informou 
o governo da província. Esta 
categoria de empresas inclui 
companhias do setor médi-
co (equipamentos, remédios 
e material de produção, por 
exemplo) e serviços públi-
cos (como gás, eletricidade, 
aquecimento e tratamento de 
resíduos).

Enquanto isso, o vírus se 
propaga em direção ao con-
tinente europeu e sul-ameri-
cano. Na terça-feira (10), o 
presidente Xi Jinping visi-

tou Wuhan. A cidade tem 11 
milhões de habitantes. Des-
de 23 de janeiro, é proibido 
entrar e sair desta localidade 
para impedir a propagação 
da doença.

Na província de Hubei, da 
qual Wuhan é a capital, mui-
tas cidades também foram 
confinadas. A medida para-
lisou a atividade econômica 
local e as muitas fábricas 
dessa região industrial.

Conforme a AFP, as auto-
ridades decidiram tornar as 
medidas de quarentena mais 
flexíveis, uma vez que o nú-
mero diário de novos casos 
caiu drasticamente. O cená-
rio atual levou Xi Jinping 
a dizer que a epidemia está 
“praticamente contida”.

Na terça-feira, alguns ha-
bitantes da província foram 
autorizados a se deslocar, se 
cumprissem determinadas 
condições.

Também nesta quarta, o 
governo de Hubei anunciou 
que as empresas de Wuhan 
que produzem bens e servi-
ços de primeira necessidade 
para a população e para os 
hospitais poderão voltar ao 

trabalho.
A única exceção é para as 

empresas que têm “grande 
importância na cadeia pro-
dutiva nacional e global”, as 
quais podem retornar ao tra-
balho, assim que obtiverem 
uma autorização.

Wuhan é uma cidade in-
dustrial onde grupos inter-
nacionais estão instalados, 
principalmente no setor au-
tomobilístico. O grupo PSA 
francês possui três fábricas, 
e a Renault, um centro de 
produção e um centro de 
pesquisa e desenvolvimen-
to com seu parceiro local, a 
Dongfeng.

Em um comunicado, a ja-
ponesa Honda disse que “al-
guns funcionários” voltaram 
para suas fábricas e que “a 
produção de um pequeno nú-
mero de veículos” foi reto-
mada nesta quarta-feira. As 
mesmas regras se aplicam 
agora a áreas consideradas 
de “alto risco” na província 
de Hubei, onde empresas 
relacionadas à prevenção da 
epidemia, bens essenciais 
e serviços públicos podem 
voltar ao trabalho.

Nas outras áreas da pro-
víncia consideradas de “ris-
co moderado, ou fraco”, há 
mais empresas autorizadas a 
retomar suas atividades.

Já o transporte de passa-
geiros por avião, trem, car-
ro, barco e ônibus será “re-
tomado progressivamente” 
em áreas pouco afetadas, 
afirmou o governo de Hubei. 
Nests terça-feira as autorida-
des da província já haviam 
anunciado a suspensão par-
cial de restrições para o des-
locamento dos habitantes, 
que até agora não podiam 
deixar suas localidades.

À exceção de Wuhan, a 
maioria dos moradores ago-
ra pode se deslocar dentro 
de Hubei, desde que estejam 
saudáveis e não entrem em 
contato com um paciente 
confirmado, ou suspeito de 
contágio.

Esta província concentra 
a maioria dos casos (84%) e 
óbitos (96%) causados pelo 
novo coronavírus na China. 
O coronavírus contaminou 
mais de 81.000 pessoas em 
todo país, deixando mais de 
3.100 mortos.

Carga tributária sustenta  
as desigualdades sociais 
Paulo Teixeira: 
Brasil e Ucrânia 
são os únicos  
que isentam lucro 
e dividendo 

“A base tributária brasi-
leira é regressiva. É um Ro-
bin Hood ao avesso. Quem 
sustenta o país são os mais 
pobres. E esse sistema sus-
tenta a elevação das desi-
gualdades sociais. Temos 
que reverter”. A afirmação 
foi feita, nesta quarta-feira, 
pelo deputado federal Paulo 
Teixeira (PT-SP), que parti-
cipou da abertura do semi-
nário ‘O Papel da Reforma 
Tributária na Redução das 
Desigualdades’, promovido 
pela Fenafisco e pela ONG 
Oxfam Brasil. Teixeira de-
fende que o debate sobre a 
reforma tributária ganhe as 
ruas do país e se transforme 
em um movimento.

Segundo ele, “em pri-
meiro lugar, o país deve 
estabelecer o imposto sobre 
lucros e dividendos. Brasil 
e Ucrânia são os únicos pa-
íses do mundo que isentam 
lucros e dividendos. Outra 
maneira de se estabelecer 
uma carga tributária justa 
é no imposto de renda. Es-
tabelecer uma desoneração 
para aqueles que ganham 
menos, que vão consumir 
mais e aquecer a economia. 
E alíquotas mais elevadas 
para aqueles que ganham 
mais”, explicou.

Para a vice-presidenta 
da Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco), Marlúcia Fer-
reira Paixão, que também 
participou do evento, “a 
reforma tributária é a mais 
importante das reformas. A 
mais estruturante, a mais 
urgente e a mais necessária 
para o país. Mas, atenção. 
Reforma tributária não é, e 
nem pode ser, sinônimo de 
simplificação. Tem que ser, 
antes e acima de tudo, si-
nônimo de justiça. A agen-
da da simplificação é bem-

vinda, mas é absolutamente 
insuficiente”.

A dirigente também afir-
mou que o sistema tributário 
brasileiro está em desacordo 
com os princípios da Cons-
tituição, pois não respeita a 
capacidade contributiva dos 
cidadãos de acordo com suas 
rendas e patrimônios. Ela de-
fendeu que os parlamentares 
devem ir além da “agenda 
da simplificação”, que hoje 
predomina nas discussões 
sobre o tema no Congresso 
Nacional.

De acordo com Marlú-
cia Ferreira, a erradicação 
da pobreza e a redução das 
desigualdades são princípios 
constitucionais. “A verdade 
é que a maneira como co-
bramos, e de quem cobra-
mos, os tributos no Brasil 
mantêm uma sociedade pro-
fundamente injusta, porque 
é dramaticamente desigual. 
Trata desigualmente os ci-
dadãos em detrimento dos 
mais pobres e em favor dos 
mais ricos. Por consequên-
cia, desrespeita o princípio 
da capacidade contributiva.”

A (Fenafisco), com apoio 

da Oxfam Brasil e do Coleti-
vo de Advocacia em Direitos 
Humanos (CADHu), pro-
tocolou no dia 3 de março, 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), uma arguição de 
descumprimento de precei-
to fundamental (ADPF) em 
que questiona a regressivi-
dade do sistema tributário 
brasileiro.

Para o presidente do con-
selho deliberativo da Oxfam 
Brasil, Oded Grajew, o sis-
tema tributário brasileiro 
reforça as desigualdades 
sociais no país, o que aca-
ba inviabilizando o desen-
volvimento econômico. 
“Quando 22% da população 
está abaixo da linha da po-
breza, ganhando menos de 
US$ 5 por dia, quando sabe-
mos que a renda média dos 
50% mais pobres é de R$ 
820 por mês e que a maioria 
da população vive no limite 
da sobrevivência, como é o 
que o PIB pode crescer, com 
tanta pobreza e tanta desi-
gualdade? Com esse nível 
de renda, de pobreza e de-
sigualdade não há PIB que 
cresça”.

Vendas da indústria de São Paulo aumentam 8,9%
A indústria de São Paulo 

mostra melhora de sua ativi-
dade em 2020. As vendas reais 
avançaram 8,9% na passagem 
de dezembro para janeiro, ex-
cluídos os efeitos sazonais. As 
horas trabalhadas registraram 
alta de 1,1% em janeiro e o 
nível de utilização da capaci-
dade instalada (Nuci) apontou 
aumento de 0,4 p.p, atingindo 
a marca de 75,6% no mês. Os 
dados são do Levantamen-
to de Conjuntura divulgados 
nesta quarta-feira, pela Fede-
ração e Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp 
e Ciesp).

O Sensor, também medi-
do pela federação, referente 
ao mês de fevereiro, ficou 
acima da linha de estabili-
dade, marcando 52 pontos, 
com ajuste sazonal, indican-
do aumento da atividade in-
dustrial paulista no mês.

O componente estoque foi 
o que mais colaborou posi-
tivamente para o resultado 
geral, seu índice passou de 
54,2 pontos em janeiro para 
55,8 pontos no mês corrente. 
Com este resultado, o indica-
dor se mantém pelo terceiro 
mês consecutivo acima dos 
50 pontos (dezembro 52,1 e 

janeiro 54,2 pontos). Leituras 
superiores a 50 pontos indi-
cam estoque abaixo do dese-
jável.

Outro destaque positivo 
foi o indicador de vendas que 
apresentou forte melhora em 
fevereiro. Ao passar de 46,4 
pontos em janeiro para 54,9 
pontos no mês corrente (varia-
ção de 8,5 pontos) o indicador 
cruza a linha de estabilidade 
e passa para o campo de ex-
pansão. Ao ficar acima de 50 
pontos, indica expectativa de 
aumento das vendas no mês.

“No último bimestre de 
2019, a indústria foi afetada 

por fatores negativos transi-
tórios como um forte ajuste 
de estoques no segmento au-
tomobilístico, que deve ser 
revertido no início de 2020, 
como aponta os resultados 
de janeiro e o sinalizado pelo 
Sensor em fevereiro. Apoiado 
pelo baixo nível da taxa de ju-
ros (Selic) e pela expansão do 
crédito, o quadro é de melho-
ra da atividade industrial nos 
próximos meses. O processo 
de retomada está consolidado. 
Temos agora o risco do efeito 
coronavírus na economia glo-
bal”, avalia Paulo Skaf, presi-
dente da Fiesp e do Ciesp.
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Belas artes, antiguidades 
e curiosidade

A leiloeira Thais Dias Brandão de Queiroz estará com 
seu leilão nesta quinta e sexta-feira (12 e 13) às 14h; no 
sábado e segunda-feira (14 e 16) às 18h, na Avenida das 
Américas 17.777 sala 205, Recreio dos Bandeirantes (RJ). 
O pregão está com uma variedade de peças reunidas para 
que seus clientes possam escolher os itens que irão com-
pletar sua parede, sua coleção ou a decoração da casa. O 
catálogo já se encontra no wesbite thaisqueirozleiloeira.
com.br, com a descrição e foto de cada lote.

São peças de colecionismo, como ferromodelismo, 
bengalas, peças em terracota, peso de papel; faqueiros 
diversos; esculturas de artistas reconhecidos; vidros de 
Murano em vasos, centros de mesa; porcelanas em grupo 
escultório, em forma de aves; bronzes e relógios. Infor-
mações extras no escritório da leiloeira na Avenida Guig-
nard, 770, Recreio dos Bandeirantes (RJ). 

Residencial em Petrópolis e no Rio
O leilo-

eiro Horá-
cio Ernani 
Rodrigues 
de Mello 
c o n t i n u a 
a tradição 
da família, 
com leilões 
interessan-
tes e valio-
sos, como 
este que 
tem a ex-
posição so-
mente para clientes cadastrados e com agendamento pré-
vio nos dois locais, em Petrópolis, será nesta sexta-feira, 
sábado e domingo (13, 14 e 15) das 14 às 19 horas e no 
Rio de Janeiro de segunda até quinta-feira (16, 17, 18 e 
19) das 14h às 18h. Os pregões ocorrerão às 18h dos dias 
16 e 17 com retirada em Botafogo, e às 18h dos dias 18 
e 19 com retirada em Petrópolis. Tudo já organizado para 
que os clientes possam se adiantar nas escolhas de suas 
aquisições.

O recheio deste leilão tem muitos cristais, joias, brin-
quedos, esculturas, imagens, colecionismo, espelhos, li-
vros, gravuras, eletrônicos, mobiliário e itens diversos. 
Encontra-se em meio aos lotes uma cômoda papeleira rara 
– em formato bombée, estilo D. José I, de jacarandá baia-
no, com três gavetões e duas gavetas, tampo reclinável, 
com quatro escaninhos, sete pequenas gavetas, cofre cen-
tral com segredo, espelho de chave de marfim, guarnições 
e puxadores de bronze ricamente cinzelado.

O escritório de Botafogo está preparado para os es-
clarecimentos na Ra São Clemente 385, mesmo local da 
galeria. O catálogo com fotos e detalhes já está no ernani-
leiloeiro.com.br, onde também se encontram os detalhes 
dos imóveis que estão para serem vendidos em Petrópolis 
neste mes de março. Ernani continua com a coleção do 
artista Daniel Azulay e seus itens pessoais, que já têm data 
para serem vendidos.

Paul Boutros e Susan Adeles na Dedalo
A Dedalo Leilões recebe Paul Boutros e Susan Adeles 

novamente, da Phillips – a terceira maior casa de leilões 
do mundo e a maior em relógios. dois dos mais impor-
tantes experts internacionais em relógios e joias. Eles 
vêm ao Brasil avaliar joias e relógios de colecionado-
res daqui, na quarta-feira (18), onde estarão à disposição 
para entrevistas.

Vieram sentir o mercado brasileiro que, por causa da 
desvalorização do real, acaba ficando com preços atrati-
vos no mercado externo. Numa parceria muito bem-su-
cedida, a Dedalo Leilões e a Phillips têm conseguido re-
sultados excelentes no mercado nacional e internacional. 
Paul Boutros e Susan Abeles retornam ao Brasil para uma 
nova rodada de avaliações de relógios e joias. A justifica-
tiva é que hoje o Brasil é considerado um país com valores 
mais acessíveis, ou seja, os itens de luxo usados aqui estão 
mais baratos em comparação com outros países. Um dos 
motivos é a valorização do dólar por aqui.

Será uma oportunidade imperdível para quem tem pe-
ças em casa e gostaria que fossem avaliadas por quem 
mais entende do assunto. Veja no website dedaloleiloes.
com.br como agendar o encontro, que será realizada neste 
mesmo dia na Dedalo Leilões, Rua Oscar Freire, 232/7 – 
Cerqueira César, nos Jardins, em São Paulo (SP).

Faqueiro alemão com detalhes em ouro com Thaís Queiroz

Game de investimentos paga R$ 30 
mil para melhores investidores
Jogo online 
estimula a 
investir no
mercado 
financeiro

Criado com o objetivo de 
democratizar o acesso a in-
vestimentos a todas as pes-
soas, o Yubb (http://yubb.
com.br/), maior buscador 
de investimentos do Brasil, 
em parceria com a Necton 
(http://www.necton.com.
br/), corretora responsável 
pelo atendimento de mais 
de 40 mil clientes, está com 
inscrições abertas para uma 
competição de carteiras. Jo-
gando online e gratuitamen-
te, o QIM - Quem Investe 
Melhor? (http://sobre.yubb.
com.br/qim/) -, permite 
que cada participante tenha 
acesso a uma carteira virtu-
al e possa escolher em quais 
ações deseja investir o seu 
dinheiro. Ao final da com-
petição, as pessoas que mais 
valorizarem suas carteiras 
fictícias ganharão prêmios 
em dinheiro. No total, serão 
R$ 30 mil em prêmios.

“É como se fosse um Car-
tola FC do mercado financei-
ro”, explica Bernardo Pas-
cowitch, fundador do Yubb. 
As inscrições para o jogo já 
estão abertas e é possível ca-
dastrar as carteiras. A com-
petição começa oficialmente 
em 9 de março e seguirá até 
o final do mês de maio. “Po-
derá participar tanto quem 
já investe em ações quanto 
quem não tem experiência. 
Para quem já investe, essa é 
uma oportunidade de testar 
seus conhecimentos finan-

ceiros. Já para os iniciantes, 
é uma ótima forma de enten-
der como este mercado fun-
ciona, perder o medo e ver 
que é possível começar a in-
vestir com pouco dinheiro”.

O QIM não envolve in-
vestimentos de verdade. Os 
interessados se inscrevem 
gratuitamente, montam suas 
carteiras online e o jogo cal-
cula a rentabilidade. Cada 
pessoa pode escolher de uma 
a dez ações para aplicar na 
carteira, definindo a porcen-
tagem de participação em 
cada ação. Somente estão 
disponíveis ações brasileiras 
listadas na bolsa de valores, 
a B3.

A ação conta com duas 
competições, buy and hold 
e trade, e cada participante 
pode jogar nas duas moda-
lidades. Na buy and hold, o 
objetivo é criar uma cartei-
ra e mantê-la até o final da 
competição. Ou seja, a pes-
soa seleciona onde e como 
quer investir, não podendo 
alterar a carteira durante os 
três meses da competição. 
Serão premiados os três me-
lhores investidores, que ga-
nharão, respectivamente, R$ 
10 mil (1º lugar), R$ 3 mil 
(2º lugar) e R$ 2 mil (3º lu-
gar).

Já no trade, é possível 
alterar a carteira todos os 
dias. O objetivo é premiar o 
melhor rendimento mensal, 
portanto, serão premiados 
vencedores em todos os me-
ses da campanha. Cada ga-
nhador receberá um prêmio 
no valor de R$ 5 mil. No iní-
cio de cada mês, a pontuação 
será zerada.

“Vivemos um período em 
que a renda variável e inves-
timentos em ações estão em 
alta. Com a queda de juros 
dos últimos anos e menor 

rentabilidade de títulos de 
renda fixa, temos visto uma 
migração massiva de bra-
sileiros para ações, com re-
corde do número de pessoas 
física na B3. Entretanto, as 
pessoas têm muito medo, 
preocupações, receios e in-
seguranças em se tratando de 
investir na bolsa. Por meio 
de um jogo, queremos fo-
mentar a educação financei-
ra em renda variável e con-
tribuir para o fortalecimento 
do mercado de capitais bra-
sileiro”, detalha Pascowitch.

Democratização

No Brasil, mais de 100 
milhões de pessoas possuem 
recursos na poupança, mas 
não investem. Mesmo aque-
les que desejam fazer seu 
dinheiro render, em muitos 
casos, não têm tempo para 
buscar o melhor investimen-
to e/ou não possuem o co-
nhecimento necessário para 
começar a investir.

É neste cenário que entra 
o Yubb, uma ferramenta de 
busca dedicada a procurar 
os melhores investimentos e 
rendimentos. Para utilizá-lo, 
basta entrar no site oficial - 
www.yubb.com.br - digitar o 

quanto deseja investir e em 
quantos meses vai resgatar 
o seu dinheiro. Por meio de 
uma base de dados, o sis-
tema mostrará as melhores 
opções. Atualmente, o Yubb 
exibe mais de 2.100 investi-
mentos diferentes, atualiza-
dos em tempo real, emitidos 
e/ou distribuídos por mais de 
200 instituições.

O Yubb é totalmente gra-
tuito e, com uma proposta 
isenta, a fintech não realiza 
nenhum tipo de transação. 
“Esta ação com o QIM mos-
tra muito o nosso objetivo. 
Nós não somos uma insti-
tuição bancária, somos uma 
instituição financeira focada 
na difusão do conhecimen-
to”, conclui Pascowitch.

Já a Necton nasceu da 
fusão entre as corretoras 
Spinelli e Concórdia, que 
estão entre as mais tradicio-
nais do mercado. A empresa 
possui escritórios na capital 
paulista, no Rio de Janeiro 
e em Santa Catarina, além 
de 13 escritórios parceiros 
distribuídos por todo o Bra-
sil. Com patrimônio líquido 
de R$ 33,4 milhões, atende 
mais de 40 mil clientes com 
recursos sob gestão na or-
dem de R$ 14 bilhões.

ZF acaba com alavanca do freio de mão
A ZF apresenta o primei-

ro Freio de Estacionamento 
Elétrico Dianteiro da indús-
tria, o Front EPB, e amplia 
a oferta de sistemas de Freio 
de Estacionamento Elétrico 
(EPB) para uma variedade 
maior de veículos. Com esta 
solução, as montadoras po-
dem agora equipar veículos 
menores com sistemas avan-
çados de freio e com maior 
liberdade de design interior, 
sem a necessidade da clássi-
ca alavanca de freio de mão 
ou pedal de freio de estacio-
namento.

A eliminação da alavanca 
do freio de mão no cockpit, 
hoje comum em veículos 
de maior porte ou em car-
ros premium equipados com 
Freio de Estacionamento 
Elétrico (EPB), era consi-
derada muito difícil para os 
projetistas de carros com-
pactos. Com a produção em 
série do primeiro Front EPB 
do setor, a ZF agora permite 
que essa tecnologia seja ins-
talada em carros menores. 
Por exemplo, a alavanca do 
freio manual pode ser subs-
tituída por um interruptor 
compacto, criando maior 
espaço no interior do veícu-
lo. O início da produção em 
série ocorre atualmente na 
Coréia e na China.

Manfred Meyer, vice-pre-
sidente sênior da divisão de 
engenharia de segurança ati-
va da ZF, comentou: “Com 
esta introdução no mercado, 
a ZF traz a tecnologia EPB 
e todos os seus benefícios 
para as montadoras de carros 
compactos e populares, que 
normalmente usam freios 
a tambor no eixo traseiro. 
A novidade aumenta o con-
forto e a segurança para os 
clientes finais”.

Além da finalidade clás-
sica de Freio de Estaciona-
mento, o EPB também faci-
lita o arranque em subidas, 
por exemplo, com uma fun-
ção que impede que o carro 
se desloque acidentalmente. 
No trânsito da cidade ou no 
engarrafamento, o sistema 
de freios aumenta signifi-
cativamente o conforto na 
condução, graças à função 
de parar e estacionar. Além 
disso, a maior distribuição 
de carga estática no eixo 
dianteiro proporciona maior 
segurança para estacionar o 
veículo em terrenos escorre-
gadios.

O Front EPB da ZF elimi-
na os componentes necessá-
rios para a operação manual 
de estacionamento nos freios 
a tambor e a disco traseiros 
e requer apenas pequenas 

modificações nas pinças do 
eixo dianteiro, integrando 
os componentes e softwa-
res eletrônicos, necessários 
na unidade de controle de 
estabilidade existente. Des-
ta forma, é possível reduzir 
ainda mais o peso do sistema 
de freio de estacionamento 
manual traseiro. “Trata-se de 
outro exemplo de como esta-
mos aperfeiçoando os produ-
tos existentes para torná-los 

mais acessíveis conforme os 
requisitos do mercado. Desta 
forma, transferimos as van-
tagens do produto para veí-
culos de outros segmentos”, 
Meyer concluiu.

A ZF também foi pionei-
ra na tecnologia de Freio de 
Estacionamento Elétrico em 
2001 e, desde então, mais 
de 75 milhões de veículos 
foram equipados com este 
sistema.

Ortobom lança Campanha 
Semana do Consumidor

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado 
em 15 de março, a Ortobom lança a campanha Semana 
do Consumidor, de 11 a 15 de março, com ofertas es-
peciais. As promoções serão válidas nas mais de duas 
mil lojas da marca espalhadas pelo país e também para 
compra online no site ou no app da Ortobom. Além de 

descontos de até 50%, a Ortobom oferece parcelamen-
to em até 12 vezes sem juros e frete grátis para todo o 
Brasil.

Os destaques desta campanha são o colchão SuperPocket 
Duo Visco Casal, que saiu de R$ 4.776,00 para R$ 2.388,00. 
O Orion Casal passou de R$ 14.856,00 para R$ 7.548,00. Já o 
Genève Casal custava R$ 13.416,00 e agora está R$ 6.828,00. 
E, para finalizar o Orthopur Casal saiu de R$ 6.216,00 para 
R$ 3.228,00.
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WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.270/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. Sócios quotistas para uma reunião a ser realizada no 
dia 20 de março de 2020, na Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio 
de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20031-050, às 
9:30h em primeira convocação e às 10h em 2ª e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Ratificação de atos praticados 
e prorrogação do mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 11 de 
março de 2020. Nelson Lara dos Reis - Administrador.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures integrantes da 2ª (Segunda)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), a se reunirem, em primeira convocação, para a Assembleia 
Geral de Debenturistas, nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada, e da Cláusula XI do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado entre a Emissora 
e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”) em 27 de novembro de 2014, conforme aditado (“Escritura de 
Emissão”), a ser realizada no dia 20 de março de 2020, às 10:00 horas,
na sede do Agente Fiduciário, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) considerando o disposto na Cláusula 8.1.(xxxix) 
da Escritura de Emissão, aceitação ou não pelos Debenturistas, acerca do 
oferecimento pela Emissora de substituição temporária da parcela do Saldo 
Mínimo de Reserva, depositada na Conta Reserva, conforme definidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças Nº 
13.2.0768.2 (conforme aditado), em garantia exclusivamente das obrigações 
decorrentes da Escritura de Emissão, por fiança bancária a ser oferecida 
pela Emissora aos Debenturistas, nos mesmos termos e condições da fiança 
bancária que será contratada pela Emissora em favor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”); e (ii) uma vez 
aprovado o item “(i)” desta Ordem do Dia, autorizar a Emissora e o Agente 
Fiduciário a celebrar quaisquer documentos necessários ou que venham a 
ser necessários para implementar as deliberações do item “(i)” da Ordem 
do Dia. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Edital 
de Convocação possuem o significado que lhes é atribuído na Escritura de 
Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas deverão se apresentar 
no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem 
a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato 
outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para representação 
na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na sede social 
do Agente Fiduciário, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, ou ainda por e-mail para 
contencioso@pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no 
dia da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Ata da Rca Realizada em 04/03/2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
04/03/2020, às 8h, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no 
Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação: Convocação dispensada, em 
razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração 
da Cia., conforme o Art. 13, §6º do estatuto social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: 
Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 
4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a aprovação da reeleição dos
membros da diretoria da Cia. para um mandato único de 1 ano. 5. Deliberações:
Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, os membros
do conselho de administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas,
aprovaram as seguintes deliberações: (i) Nos termos do Art. 16, §2º, do estatuto
social da Cia. do Art. 142, inciso II da Lei 6.404/76 (“LSA”), a reeleição dos Srs. (i) 
Túlio Cintra, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade
nº 5060048884D, expedida pelo CREA/SP, CPF/MF nº 120.423.248-25, com
endereço no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, nº 1.400, lojas 249 e
267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401, para o cargo de Diretor Presidente 
da Cia.; (ii) Marcelo Gonçalves Costa, brasileiro, casado, administrador,
portador da cédula de identidade nº 2026555-7, expedida pelo CRA/RJ, CPF/MF 
nº 961.422.437-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Arnaldo 
Quintea, nº 70, apto. 608, Botafogo, CEP 2280-070, para o cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) Yoshiro Marcelo Sakaki Leal,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 05395453-
09, expedida pela SSP/BA, CPF/MF nº 909.654.005-06, com endereço em
Salvador/BA, na Av. Miguel Navarro y Canizares, nº 400, apto. 202, Pituba, CEP 
41810-215, para o cargo de Diretor de Operações da Cia.. (ii) Os diretores ora
reeleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados
por crime falimentar, de pravaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto
no §1º do Art. 147 da LSA; (ii) não foram condenados à pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela CVM que os torne inelegível para os cargos 
de administração de Cia. aberta, como estabelecido no §2º do Art. 147 da LSA;
(iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Art. 147 da 
LSA; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente 
da Cia. e, não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Cia. na forma
dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da LSA; (v) receberão citações e intimações
em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de suas gestões nos
endereços acima indicados, para fins do Art. 149, §2º, da LSA; e (vi) estão sujeitos
à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e no Art.
37 do estatuto social da Cia.. Em ato contínuo e nos termos do Art. 149 da LSA, os 
diretores tomam posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Cia., que 
constitui o Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada a mais a ser tratado,
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e
assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de
sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da LSA. Rio de Janeiro, 04/03/2020. Mesa: 
Pedro Chermont - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Membros
do Conselho de Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno
de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita, Pedro
Hermes da Fonseca Rudge. Jucerja nº 3862057, em 11/03/2020. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
SICOOB CENTRAL RIO

CNPJ N° 14.568.725/0001-95 – NIRE Nº 33400051688
Sede Social: Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar

Centro – Rio de Janeiro/RJ
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de 
Crédito do Rio de Janeiro Ltda. – SICOOB CENTRAL RIO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as cooperativas 
associadas, que nesta data são em número de 8 (oito), em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-
se em sua sede social à Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar, no dia 24 de 
março de 2020, às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) das 
associadas, em primeira convocação; às 09:00 horas, com a presença de 
metade mais uma de associadas, em segunda convocação; ou às 10:00 
horas, com a presença de, no mínimo, 03 (três associadas), em terceira 
convocação, para deliberar sobre o seguinte assunto, que compõe a 
ordem do dia: I. Ampla Reforma do Estatuto Social, com a consequente 
renumeração dos artigos, visando a adequação da estrutura de 
governança corporativa da cooperativa, com destaque para: a) Inserção 
de redação sobre a vedação do acúmulo de cargos entre o Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva; b) Adequação da composição da 
Diretoria Executiva; c) Alteração das atribuições dos cargos relacionados 
à Diretoria Executiva. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Luiz Antônio Ferreira de Araujo – Presidente

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações financeiras 
da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°02.2020

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições e instalações de 
aparelhos de ar condicionados para Unidades de Saúde, com o forneci-
mento de todos os materiais necessários à instalação, bem como a pres-
tação de serviços de assistência técnica durante o período de garantia 
oferecido, conforme descrição e especificações do Termo de Referência – 
Anexo I e demais anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0678.2019 
RETIRADA DO EDITAL:  www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Munici-
pal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de 
Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 
16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo 
contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 24/03/2020 às 10:00 horas. 

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

ASECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no dia 27 de março de 2020, às 09h00min, auditório no subsolo do 
Edifício Vision Offices, na Avenida Abelardo Bueno, 3.500 - Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ. Realizará leilão SEOP05-20 na 
forma presencial e on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, 
a qualquer título e não reclamados por seus proprietários, 
classificados como veículos recuperáveis, dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já foram 
notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO 
JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado na 
JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada 
através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

Juntas comerciais terão regras para 
prevenir lavagem de dinheiro

Brasil vende menos café, mas 
participação árabe se mantém

Medida entra em 
vigor a partir  
de 1º de julho

O Ministério da Econo-
mia publicou, nesta quarta-
feira, instrução normativa 
no Diário Oficial da União 
que estabelece obrigações 
das juntas comerciais, no 
sentido de prevenir ativida-
des de lavagem de dinhei-
ro e de financiamento ao 
terrorismo. O texto prevê 
também obrigações com 
relação à indisponibilidade 
de ativos de pessoas natu-
rais e jurídicas, bem como 
de entidades.

A instrução normativa 
nº 76 começa a vigorar a 
partir de 1º de julho. Ela 
apresenta uma lista de si-
tuações relativas a solicita-
ções de arquivamento que 
devem ser “monitoradas, 
selecionadas e analisadas 
com especial atenção pe-
las Juntas Comerciais”. Se 
consideradas suspeitas, es-

sas ocorrências devem ser 
comunicadas ao Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf).

Caberá ao analista ou 
autoridade administrativa 
competente do registro em-
presarial solicitar o envio de 
comunicação ao Coaf. Entre 
as situações que devem ser 
comunicadas ao órgão estão 
registros de pessoas jurídi-
cas integradas por um ou 
mais sócios, procuradores 
ou administradores domi-
ciliados em localidades ca-
racterizadas como paraísos 
fiscais; integradas ou rela-
cionadas a pessoas expostas 
politicamente; ou pessoas 
jurídicas com capital social 
flagrantemente incongruen-
te ou incompatível com o 
objeto social.

Também são citadas 
como situações suspeitas 
a serem comunicadas ao 
Coaf o registro de socie-
dade onde participe menor 
de idade, incapaz ou pes-
soa com mais de 80 anos; 
registros de pessoas jurídi-
cas “diferentes constituídas 
no mesmo endereço, sem a 

existência de fato econômi-
co que justifique”; e cujo 
capital social “seja integra-
lizado por títulos públicos 
e/ou outros ativos de ava-
liação duvidosa”.

Ainda entre as situações 
suspeitas citadas na lista da 
Instrução Normativa está a 
constituição, em menos de 
seis meses, de mais de uma 
pessoa jurídica “pela mes-
ma pessoa física ou jurídica 
ou que seja integrada pelo 
mesmo administrador ou 
procurador”; a reativação 
de registros empresariais 
antigos com novos sócios 
e novo objeto social; re-
duções drásticas de capi-
tal social sem fundamento 
econômico; e substituição 
integral ou de parcela ex-
pressiva do quadro societá-
rio, especialmente quando 
os novos sócios aparentem 
se tratar de interpostas pes-
soas.

Também deverão ser 
comunicadas ao Coaf mu-
danças frequentes no qua-
dro societário, ou no obje-
to social, sem justificativa 
aparente; registros em que 

a identificação do benefici-
ário final seja inviável ou 
consideravelmente dificul-
tosa; operações que possam 
constituir-se em sérios in-
dícios dos crimes previstos 
na Lei de Terrorismo; e, por 
fim, operações envolvendo 
pessoas jurídicas ou físicas 
domiciliadas em jurisdições 
consideradas pelo Grupo de 
Ação contra a Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo (GAFI) de 
alto risco ou com deficiên-
cias estratégicas de preven-
ção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo.

A comunicação ao Coaf 
deverá ser feita no prazo de 
24 horas, contadas “a partir 
do momento em que tenha 
sido constatada a existên-
cia de indícios dos crimes”. 
Elas deverão ser encami-
nhadas por meio do site do 
Coaf.

Caso as obrigações espe-
cificadas não sejam cum-
pridas, a junta comercial 
estará sujeita a uma série 
de punições previstas na 
Lei nº 9.613, de 1998.

De janeiro a fevereiro 
de 2020, o Brasil exportou 
15,2% menos café aos países 
árabes frente ao mesmo perí-
odo de 2019. O volume em-
barcado foi de 246.932 sacas 
de 60 kg. A receita cambial 
também caiu 20%, ficando 
US$ 27,9 milhões. Apesar do 
desempenho, os países ára-
bes mantiveram a participa-
ção de 4% enquanto mercado 
comprador do Brasil. Os nú-
meros foram divulgados pelo 
Conselho dos Exportadores 
de Café do Brasil (Cecafé).

Ainda no primeiro bimes-
tre do ano, o Brasil exportou 
6,2 milhões de sacas de café 
no total. O volume teve que-
da, desta vez de 12,3%. A 
receita cambial gerada pelas 
exportações no período foi de 
US$ 834,4 milhões, 10,6% 
menos do que no mesmo pe-
ríodo de 2019. Já o preço mé-
dio subiu 1,9%, ficando em 
US$ 135,07.

No mês de fevereiro, os 
embarques totais de café bra-
sileiro também apresentaram 
queda. Foi exportado 24,3% 
menos café ao exterior em fe-
vereiro de 2020 frente ao mes-
mo mês de 2019. O volume 
atingiu 2,7 milhões de sacas 
de café, somando-se café ver-
de, solúvel e torrado & moído. 
A receita também apresentou 
queda de 23,0%, e foi US$ 

361,4 milhões. O preço médio 
da saca foi de US$ 133,59, 
com alta de 1,8% em relação 
a fevereiro de 2019.

Para o presidente do Ceca-
fé, Nelson Carvalhaes, a bie-
nalidade da cultura influen-
ciou as vendas. A caracterís-
tica faz com que safra comer-
cializada atualmente seja de 
um ano em que as lavouras 
de café produziram menos.

“Os resultados das expor-
tações de café de fevereiro 
refletem o ritmo do mês mais 
curto do ano, com menos dias 
úteis, bem como a redução de 
oferta. A safra 2019/2020 foi 
menor do que a anterior, re-
sultando em uma redução de 
embarques. Tudo indica que 
teremos desempenho seme-
lhante até junho, quando ter-
mina a entressafra e se inicia 
a colheita da nova safra”, de-
clarou, em nota.

O café arábica represen-
tou 81,5% do volume total de 
café exportado em fevereiro, 
com 2,2 milhões de sacas em-
barcadas. Em seguida, o café 
solúvel representou 10,4%, 
com 281 mil sacas. Já o café 
conilon (robusta) representou 
8,1% de participação nas ex-
portações, equivalente a 219 
mil sacas, crescimento de 
3,3% no volume na compa-
ração com fevereiro do ano 
passado.
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Arrecadação da Icatu avança 41% e soma R$ 17,7 bi em 2019
Seguradora cresce 
com investimentos 
em inovação, 
novos produtos  
e parcerias

Em um ano marcado pelo 
fortalecimento de parcerias 
estratégicas, lançamentos de 
produtos e investimentos em 
tecnologia e inovação, a Ica-
tu Seguros cresceu em todas 
as linhas de negócio, encer-
rando 2019 com patrimônio 
líquido de R$ 1,3 bilhão e R$ 
17,7 bilhões de arrecadação 
(prêmios emitidos líquidos + 
contribuições para cobertura 
de risco + receita com emis-
são de apólices + rendas de 
contribuições e prêmios + 
arrecadação com títulos de 
capitalização + portabilida-
de de entrada), aumento de 
41% no comparativo com 
2018. Em 2019, a segurado-
ra registrou um lucro líquido 
de R$ 319,8 milhões, cresci-
mento de 18% em relação ao 
ano anterior.

A companhia consolidou 
no ano passado importantes 
movimentos para potencia-
lizar o alcance de suas solu-
ções, como a parceria com a 
HDI para a oferta de Seguros 
de Vida. Com o negócio, a 
Icatu vai ampliar ainda mais 
o alcance de seus produtos 
para pessoas física e jurídi-
ca, através de uma rede de 
23 mil corretores.

A compra da carteira de 
capitalização da SulAmérica 
e o aumento da participação 
na Caixa Cap, de 24,5% para 
49%, também reforçam seu 
perfil multicanal e a especia-
lização no segmento. Outro 
importante movimento foi o 
anúncio da associação com 
a Caixa Seguridade para a 

criação de uma joint venture
que, a partir de 2021, vai dis-
tribuir produtos de capitali-
zação em todos os canais da 
Caixa Econômica Federal. A 
parceria exclusiva terá dura-
ção de 20 anos.

A empresa avançou tam-
bém na atuação com siste-
mas cooperativos, que estão 
presentes em todo o Brasil e 
reforçam a expertise da Icatu 
no setor.  “São 28 anos cres-
cendo a partir de parcerias e 
aquisições estratégicas, com 
as quais construímos um 
ecossistema capaz de entre-
gar as melhores experiências 
aos nossos clientes, corre-
tores, parceiros e gestores. 
Dessa forma, seguimos no 
nosso propósito de ajudar a 
criar um Brasil onde pessoas 
e famílias estejam financei-
ramente protegidas e assisti-
das em todas as fases de suas 
vidas”, afirma Luciano Snel, 
presidente da Icatu Seguros.

Desempenho dos segmentos

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Icatu foi a segu-
radora mais escolhida para 
acolher as reservas dos de-
positantes de previdência 
que efetuaram migração 
entre fundos, mantendo a li-
derança no ranking de porta-
bilidade com a marca de R$ 
7,4 bilhões — um aumento 
de 49% em relação a 2018. 
A captação líquida (entradas 
- saídas) alcançou R$ 10,4 
bilhões, um crescimento de 
59% em relação ao ano an-
terior, atingindo 18% de ma-
rket share. Em reservas de 
previdência, bateu a marca 
de R$ 39,1 bilhões, crescen-
do 52%. Com 41 novos fun-
dos em 2019, a seguradora 
manteve o ritmo acelerado 
de lançamentos e seguiu sua 
proposta de oferecer, de for-
ma eficiente, uma diversida-
de de produtos competitivos 
para todos os perfis. A plata-

forma aberta da Icatu conta 
com mais de 280 fundos de 
83 gestores.

Em Vida, a Icatu regis-
trou R$ 2,2 bilhões em 
prêmios emitidos, um au-
mento de 17% em relação 
a 2018. Em um ano impor-
tante para o segmento, a 
empresa firmou novas par-
cerias estratégicas e lançou 
quatro produtos: Icatu Vida 
PME, voltado para peque-
nas e médias empresas, e 
soluções de Vida Indivi-
dual, como o Essencial, o 
Horizonte e o Equilíbrio, 
um formato inédito no Bra-
sil, inspirado no Universal 
Life, que representa 44% 
do mercado de seguros nor-
te-americano.

Em Capitalização, a Icatu 
é a quinta maior empresa do 
segmento no país. Com as re-
centes negociações, ampliou 
sua participação no mercado 
de garantia locatícia através 
de uma rede que totaliza 27 
mil pontos de venda. No úl-
timo ano, a companhia atin-
giu R$ 1,3 bilhão em fatura-
mento, distribuindo R$ 78,4 
milhões em sorteios.

Em 2019, o patrimônio 
administrado pela Icatu Fun-
dos de Pensão somou R$ 3,6 
bilhões, sendo responsável 
pela gestão de cinco planos 
instituídos (fundos setoriais) 
e 39 planos do fundo Icatu 
Multipatrocinado, com 95 
patrocinadoras e mais de 87 
mil participantes.

Investimentos e inovação

Comprometida em pro-
mover uma cultura de trans-
formação digital em toda 
a empresa, a Icatu investiu 
mais de R$ 116 milhões 
em TI e melhorias para 
seus mais de 6,5 milhões de 
clientes. Entre as entregas 
do ano, lançou seu novo site 
institucional e a nova Área 
do Cliente, que conta com 

Luciano Snel: ‘São 28 anos crescendo a partir de parcerias e aquisições estratégicas’ 

autoatendimento e um am-
biente ainda mais moderno 
e intuitivo. Por meio da me-
todologia ágil e organizadas 
em squads, nossas equipes 
multidisciplinares trabalham 
em diversas frentes ligadas 
à inovação em negócios e 
tecnologia. Entre os desta-
ques, está o portal de APIs, 
uma plataforma aberta ao 
acesso de desenvolvedores, 
que atualmente é utilizada 
por inúmeros parceiros entre 
corretoras digitais e fintechs, 
considerada referência no 
mercado.

A Icatu encerrou o ano 
com o anúncio da mudança 
da sua sede no Rio de Janeiro 
para a região do Porto Mara-
vilha. A empresa vai ocupar 
cinco andares do moderno 
AQWA Corporate, soman-
do 18.350m² de área total, 
a maior locação do mercado 
carioca em 2019. A estrutura 
vai permitir modelos ainda 

mais ágeis de trabalho para 
os funcionários, por meio de 
um novo conceito de intera-
ção e colaboração. 

Corretores

Parceiros fundamentais 
da Icatu, mais de 14 mil 
corretores levam os produ-
tos da companhia para todo 
o Brasil. No último ano, o 
Canal Corretor registrou 
um crescimento de 30% nas 
vendas na comparação com 
2018. Para tornar o servi-
ço cada vez mais dinâmi-
co, por meio de uma venda 
consultiva e qualificada, a 
companhia está empenha-
da em agilizar processos e 
serviços. Por isso, realiza 
investimentos contínuos 
em ferramentas que possi-
bilitem deixar o portal Casa 
do Corretor cada vez mais 
completo e constantemente 
adaptado às prioridades dos 

profissionais. Como resul-
tado desse investimento, a 
utilização dos serviços di-
gitais dobrou de 2018 para 
2019 e segue uma tendên-
cia de crescimento constan-
te para os próximos anos.

Criada a partir de uma 
joint venture entre a Icatu 
Seguros e o Banrisul, a Rio 
Grande se consolidou como 
a maior seguradora de pes-
soas da Região Sul, conquis-
tando 1,7 milhão de clientes, 
somando Vida e Previdên-
cia. Com lucro líquido de R$ 
95,7 milhões, a companhia 
registrou um avanço de 17% 
em relação a 2018, o melhor 
resultado de sua história. 
A empresa cresceu 14% no 
segmento de Vida, contabili-
zando R$ 597,3 milhões em 
prêmios emitidos e aumento 
de 128% em seu faturamento 
de Previdência, ultrapassan-
do a marca de R$ 1,1 bilhão 
em reservas.

CCS-RJ Connection promoverá 
conhecimento e inclusão

“Uma oportunidade rara 
para os corretores que não 
podem participar dos gran-
des eventos nacionais e re-
gionais, mas que desejam e 
precisam estar atualizados 
com os novos conhecimen-
tos sobre gestão, tecnolo-
gia e outros, para ampliar 
os seus negócios” explica o 
presidente do CCS-RJ e um 
dos idealizadores do Con-
nection, Fabio Izoton. Foi 
pensando neste público, que 
detém uma produção signi-
ficativa e muita disposição 
para galgar espaços cada vez 
mais atraentes em um mer-
cado que não para de crescer, 
que o Connection surgiu.

A diretora Sonia Marra 
explica que “o objetivo do 
CCS-RJ Connection é ser um 
evento que possui um mix de 
conteúdos fundamentais para 
todos os corretores que enten-
dem a necessidade de ampliar 
suas habilidades e competên-
cias, dando um passo a mais 
na direção de sucesso profis-
sional e pessoal. Entendemos 
que o mercado passa por 
constantes transformações, 
portanto, se atualizar e fazer 
networking é fundamental 
para todos que pretendem 
continuar crescendo”.

A estimativa de público 
gira em torno de 350 parti-
cipantes, sendo que cerca 
de 70% destes já se inscre-
veram. Considerando que a 
maioria das pessoas se ins-
crevem na última hora, “já 
podemos considerar que a 
adesão ao evento está sendo 
um sucesso e quem deixar 
para se inscrever na última 
hora correrá risco de não en-
contrar vaga, pois temos um 

limite de público em função 
da capacidade do auditório 
do charmoso Hotel Prodigy 
Santos Dummont”, destaca 
o diretor Luiz Mario Ruto-
witsch.

Para montar a infraestru-
tura e produzir o evento, o 
CCS-RJ firmou parceria com 
a Educa Seguros, agência 
de conteúdo especialista em 
seguros. Seu fundador, An-
derson Ojope, promete que 
“o Connection irá marcar o 
calendário de eventos do mer-
cado de seguros nacional atra-
vés de uma programação feita 
com base nas necessidades 
específicas e atuais dos corre-
tores de seguros”.

Ao que o presidente Fabio 
Izoton acrescenta: “Queremos 
dar ao corretor de seguros o 
protagonismo que merece. 
Em especial neste momen-
to em que todos os holofotes 
estão voltados para a nossa 
profissão. Queremos elevar 
o nível de conhecimento dos 
corretores do Rio de Janeiro 
através de conteúdo teórico e 
prático de qualidade e atuali-
dade, além de dar visibilidade 
a imagem e a marca CCS-RJ, 
que muito tem feito pela ca-
tegoria regionalmente. Desta 
forma, pretendemos também 
alcançar mais associados para 
o Clube”.

Temática

“Os temas propostos 
para as palestras e debates 
também irão ajudar os pro-
fissionais a entenderem as 
possibilidades renováveis de 
avançar com conhecimen-
to e atitude”, afirma Sonia 
Marra, acrescentando que “a 

Connection é um evento fei-
to por corretores de seguros 
para corretores de seguros, 
em parceria com uma agên-
cia de conteúdo especiali-
zada em seguros, a Educa 
Seguros.  E isso faz com que 
todos os nossos passos se-
jam em direção ao sucesso 
do corretor”.

Toda a temática do evento 
foi desenvolvida pensando 
nos principais problemas dos 
corretores. O foco é o desen-
volvimento pessoal e mudan-
ça de mentalidade, alinhado 
ao que vem ocorrendo no 
mundo e como isso interfe-
re no mercado segurador. A 
estratégia prevê o acesso dos 
participantes a um panorama 
do comportamento do con-
sumidor e sobre técnicas es-
pecíficas de vendas, além de 
aspectos comportamentais da 
atividade. E ainda tem conte-
údos surpresa, que segundo os 
organizadores virá para agre-
gar ainda mais e contribuir 
para que os corretores presen-
tes possam virar a chave e am-
pliar seus negócios.

A Feira de Negócios tam-
bém merece destaque e é um 
dos pontos altos do evento. 
Mais de 20 expositores pro-
metem fazer da feira uma 
experiência única e diferen-
ciada para os visitantes. Nes-
te espaço será realizado um 
happy hour para encerrar a 
programação da Connection.

Finalizando, o presiden-
te Fabio Izoton destaca que 
“nada disso seria possível sem 
o apoio dos corretores de se-
guros sócios do CCS-RJ, pa-
trocinadores e apoiadores da 
Connection. A eles, nossos 
agradecimentos especiais”. 

Sincor-RJ realiza curso sobre finanças
Para o mês de março  a 

Diretoria de Ensino do Sin-
dicato dos Corretores de Se-
guros do Estado do Rio de 
Janeiro (Sincor-RJ) progra-
mou cursos que abordam te-
mas ligados as finanças. Em 
2019, a Previdência Com-
plementar aberta alcançou 
R$ 859 bilhões. Nos dias 17 
e 19 de março, acontece o 
curso de Previdência Priva-
da – Produtos e Técnicas de 
Vendas, ministrado por Ro-
berto Machado.O curso de 
Gestão Financeira para Cor-
retora de Seguros terá início 
no dia 30 de março e conta 
com a participação do Con-
tador especializado no setor 
e corretor de seguros, André 
Pequeno. A abertura será re-
alizada pelo Diretor de Ensi-
no, Arley Boullosa.

Para o Curso de “Previ-
dência Privada – Produtos 
e Técnicas de Vendas”, os 

participantes terão todos os 
detalhes em relação a como 
alavancar os negócios, com 
conhecimentos básicos so-
bre como funciona a esse 
segmento, onde é possível 
escolher o valor da contri-
buição e a periodicidade na 
qual será feita.

Também será possível 
compreender como funciona 
o Plano Gerador de Benefí-
cio Livre (PGBL) e o Vida 
Gerador de Benefício Livre 
(VGBL) requisitos necessá-
rios para iniciar um tipo de 
plano de previdência priva-
da, as taxas cobradas e tirar 
todas as dúvidas durante as 
aulas.

A Gestão Financeira é um 
conjunto de ações e procedi-
mentos administrativos que 
envolvem o planejamento, 
a análise e o controle das 
atividades relacionadas as 
finanças de uma corretora 

de seguros, que tem como 
objetivo melhorar os resul-
tados apresentados e aumen-
tar o patrimônio, através da 
geração de lucro líquido, 
proveniente das atividades 
operacionais.

Durante o curso, os par-
ticipantes poderão obter 
conhecimento em relação a 
como obter uma gestão efi-
caz para o seu negócio orga-
nizando as finanças, calcu-
lando o ponto de equilíbrio 
entre receitas e despesas, 
organizando processos e ro-
tinas financeiras e analisan-
do os impactos da economia 
e do mercado financeiro no 
sistema de seguros e na sua 
corretora. Para participar é 
só fazer a inscrição no site 
www.sincor-rj.org.br/even-
tos. Os cursos são patroci-
nados pela Mapfre Seguros, 
Icatu Seguros e Bradesco 
Seguros.

Seguro de RCO
O seguro de Responsabi-

lidade Civil Ônibus (RCO), 
em apenas dois anos e meio 
de operação, levou a  Ame-
rican Life ocupar a terceira 
colocação no ranking das se-
guradoras com maior parti-
cipação neste mercado. O le-
vantamento foi realizado pela 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) e mostra que 
a seguradora acumula cresci-
mento de aproximadamente 
33% com o produto em 2019 
na comparação com o resulta-
do obtido no ano anterior.

“Apesar do pouco tempo de 
atuação nesse mercado, estamos 
bastante satisfeitos com os resul-
tados conquistados ano a ano. 
Conseguimos superar segurado-
ras que estão no meio há mais 
tempo, o que nos dá a certeza 
de uma operação bastante sóli-

da”, avalia Francisco de Assis 
Fernandes, diretor comercial da 
American Life. De acordo com o 
executivo, a expectativa é de que 
a American Life possa crescer, 
em 2020, cerca de 20%, sobre o 
resultado obtido em 2019. 

Vistoria  
100% digital

A Sompo Seguros S.A 
investiu numa solução ino-
vadora que vai garantir mais 
agilidade na indenização de 
sinistros de clientes que con-
tratam o Seguro Agrícola. A 
companhia acaba de lançar a 
Vistoria de Campo Mobile, 
um serviço por meio do qual 
o perito de campo vai até a 
propriedade, preenche e envia 
o laudo via tablet ou aparelho 
celular, utilizando recursos de 
geolocalização e imagens via 

satélite. “Com isso, somos a 
primeira seguradora do Brasil 
com vistoria de campo 100% 
digital em caso de sinistro no 
Seguro Agrícola”, ressalta ob-
serva Andreia Paterniani, di-
retora da área de Sinistros da 
Sompo Seguros. 

Lançamento  
de campanha

A Previsul Seguradora está 
lançando a nova Campanha de 
Incentivo de Vendas 2020 “Sou 
+ Previsul”, em São Paulo. O 
presidente Renato Pedroso, to-
dos os diretores da companhia, 
além dos gerentes regionais de 
todo o Brasil, gerentes de sucur-
sais e consultores comerciais do 
Estado de São Paulo, receberão 
corretores e parceiros para apre-
sentar as novidades da edição 
deste ano.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

NOTA DA DIRETORIA DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33

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

A Telespazio Brasil S.A. apesar da forte competitividade do mercado que afetam tanto os preços como as margens conseguiu registrar em 2019 um EBIT de 
R$12.0 milhões decorrente de ação no aumento do volume de negócio gerado, também por novas soluções e aplicações para o mercado além da contínua 
ação de contenção de custos diretos, permitindo a empresa fechar o exercício com um lucro de R$7.0 milhões. A Diretoria.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 6 10.365 15.428 
Contas a receber de clientes 7 55.552 40.630 
Contas a receber com partes relacionadas 8 177 57 
Estoques 9 1.351 581 
IR e CSLL a recuperar 935 - 
Impostos a recuperar 10 1.275 1.155 
Outros créditos 12 1.889 4.381

71.544 62.232
Não circulante
Realizável a longo prazo    
Contas a receber de clientes 7 11.596 21.494 
Impostos a recuperar 10 925 417 
Impostos de renda e contribuição social diferidos 11 4.276 4.237 
Depósitos judiciais e outros 13 3.419 2.480 
Outros créditos 12 20 25

20.236 28.653
Investimentos 14 38 58 
Imobilizado 15 23.989 17.342 
Intangível 16 3.858 2.815

27.885 20.215
Total do ativo 119.665 111.100 

Passivo Nota 2019 2018
Circulante    
Fornecedores 17 15.228 18.656 
Adiantamento de clientes  947 17 
Salários, provisões e encargos sociais  3.172 3.287 
Impostos, taxas e contribuições 18 5.257 2.444 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 18 1.585 362 
Contas a pagar com partes relacionadas 8 12.241 6.653 
Empréstimo com partes relacionadas 8 4.643 1.198

43.073 32.617
Não circulante    
Empréstimo com partes relacionadas 8 4.531 11.377 
Provisão para contingências 20 3.072 2.972 
Programa de recuperação fiscal (REFIS) 19 512 227

8.115 14.576
Patrimônio líquido 21   
Capital social  58.724 58.724 
Reservas de lucros 9.753 5.183

68.477 63.907
Total do passivo e patrimônio líquido 119.665 111.100 

Nota 2019 2018
Receita operacional com vendas e serviços 22 113.873 98.770 
Custo dos serviços prestados e dos
 produtos vendidos 24 (86.714) (70.510) 
Lucro bruto 27.159 28.260 
Despesas operacionais, líquidas   
Despesas com vendas 24 (1.184) (1.307) 
Despesas gerais e administrativas 24 (10.292) (9.876) 
Depreciação e amortização 24 (36) (32) 
Despesas com serviços prestados por terceiros 24 (1.689) (1.750) 
Fundo contingências contratuais 24 (100) (118) 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24 (1.772) (1.180) 

(15.072) (14.263) 
Lucro operacional antes do resultado
  financeiro e impostos 12.087 13.997
Resultado financeiro   
Receitas financeiras 23 1.365 989 
Despesas financeiras 23 (1.896) (2.938) 
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social 11.556 12.048
Imposto de renda e contribuição social corrente  39 (4.681) 
Imposto de renda e contribuição social diferido 18 (4.524) (825) 
Lucro líquido do exercício 7.070 6.542
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
Capital Reserva Retenção Lucros/(prejuízos)
social legal de lucros acmulados Total

Em 01 de janeiro de 2018 58.724 -  -  (1.359) 57.365 
Lucro líquido do exercício - -  -  6.542  6.542 
Constituição da  Reserva Legal - 259  - (259) -
Dividendos - -  246 (246) -
Destinação para retenção de lucros - -  4.678  (4.678) -
Em 31 de dezembro de 2018 58.724 259  4.924 - 63.907 
Lucro líquido do exercício - -  -  7.070  7.070 
Constituição da Reserva Legal - 354  - (354) -
Pagamento antecipado de dividendos - -  -  (2.500) (2.500)
Destinação para retenção de lucros - -  4.216  (4.216) -
Em 31 de dezembro de 2019 58.724 613  9.140 - 68.477 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional
A Telespazio Brasil S.A. (“Telespazio” ou “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, constituída em outubro de 1997, estabelecida 
na Av. Rio Branco n° 1, sala 1803, Rio de Janeiro, R.J. e com uma coligada 
em Buenos Aires - Argentina. A Companhia iniciou suas operações em 
janeiro de 2000. Seu objeto social é: (i) prestar serviços de telecomunicações 
por satélite; (ii) estabelecer, coordenar e administrar redes de operadores 
relacionados à prestação de serviços de telecomunicações por satélite; (iii) 
implementar sistemas para a prestação de serviços de telecomunicações; e 
(iv) participar em outras sociedades, bem como administrar projetos próprios 
ou de terceiros.
2. Base de preparação e apresentação
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras são 
elaboradas e apresentadas pela Companhia de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas 
(“CPC PME”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados e preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor. As presentes demonstrações financeiras foram 
aprovadas pelo Conselho de Administração em 18 de março de 2020.
3. Resumo das principais práticas contábeis: A Companhia aplicou as 
políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação 
ao contrário. a. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas
demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a  moeda 
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e investimento de curto prazo de alta liquidez e 
com vencimento original de três meses ou menos e com risco insignificante 
de mudança de valor. c.  Instrumentos  financeiros  ativos  e  passivos: 
A Companhia classifica seus ativos financeiros como empréstimos e 
recebíveis. Incluem-se nessa categoria, os empréstimos concedidos e os 
recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos 
ou determináveis, não cotados em um mercado ativo, contas a receber de 
clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes e os investimentos 
de curto prazo, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses, 
que são classificados como ativo não circulante. A Companhia classifica 
seus passivos financeiros e incluem-se nessa categoria, os empréstimos 
concedidos pelo acionista controlador e contas a pagar aos fornecedores. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando 
o método da taxa de juros efetiva. d. Contas a receber de clientes: As
contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor 
presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe 
uma evidencia objetiva que a Companhia não será capaz de cobrar todos 
os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber, 
segundo análise individual dos devedores o valor da provisão é a diferença 
entre o valor contábil e o valor recuperável. e. Estoques: Os estoques são 
mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é baseado no princípio primeiro-a-entrar-primeiro-a-
sair (PEPS). As provisões para perda de estoque de baixa rotatividade ou 
obsoletos, ou aquelas constituídas para ajustar ao valor de mercado, são 
contabilizadas quando aplicável. f. Realizável a longo prazo: Os demais 
ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. O valor 
dos créditos fiscais é contabilizado ao valor nominal e sua diferença para o 
valor justo não é relevante. g. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais 
são apresentados como dedução do valor de um correspondente passivo 
constituído quando não houver possibilidade de resgate dos depósitos, a 
menos que ocorra desfecho favorável da questão para a entidade. h. Moeda 
estrangeira: (i) Transações em moeda estrangeira: As transações em 
moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional 
da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na 
data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo 
valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As 
diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente 
reconhecidas no resultado. (ii) Operações no exterior: Os ativos e passivos 
de operações no exterior, são convertidos para o Real às taxas de câmbio 
apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operações no 
exterior são convertidas para o Real às taxas de câmbio apuradas nas datas 
das transações. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão 
para moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio 
líquido. i. Imobilizado: É demonstrado ao custo histórico de aquisição menos 
o valor da depreciação e de qualquer perda acumulada por redução ao valor 
recuperável (impairment). Inclui, essencialmente, terrenos, equipamentos e 
instalações necessários aos serviços de telecomunicações. A depreciação 
é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de 
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. 

Taxas anuais de amortização 
e depreciação em %

Sistema “Banda Larga” 10%
Equipamento SCPC/Nova Tecnologia (ii) 20%
Móveis e utensílios 10%
Software 20%
Outros Entre 10% e 20%
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são 
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil 
do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Ganhos e perdas em 
alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação 
com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e (despesas) 
operacionais, líquidas” no resultado. As despesas com reparos e manutenção 
não são adicionadas ao ativo imobilizado, portanto, não aumentam a vida útil 
dos bens. j. Intangível: O grupo de bens intangíveis que são adquiridos pela 

Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados 
somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros 
incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros 
gastos, incluindo gastos com aumento de marcas e patentes, são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. A amortização é calculada 
utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de 
seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida 
no resultado. Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores 
residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja 
apropriado. k. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os 
estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Para testes de 
redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades 
Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que 
gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em 
grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. 
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso 
e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em 
fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma 
taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 
UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor 
contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por 
redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de 
qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução 
do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro 
rata. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável 
são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo 
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou 
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. Não houve 
indicação de perda no valor recuperável dos seus ativos não financeiros da 
Companhia. l. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. m.
Provisões: As provisões da Companhia correspondem às  ações judiciais, 
que são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa 
ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas 
operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. n. Capital 
Social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os 
custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são 
demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos 
de impostos. o. Passivos circulante e não circulante: São demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos. 
p. Empréstimos com partes relacionadas: Os empréstimos são 
inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a 
pagar à parte relacionada, incluindo os custos da transação) e 
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado, considerando 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido. As despesas com juros 
são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas 
em despesas financeiras. Os empréstimos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. q. Participação nos lucros e bônus: O reconhecimento dessa 
participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício, 
momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela 
Companhia,  o valor provisionado no exercício de 2019 é referente a R$1.159. 
r. Reconhecimento da receita: As receitas, custos e despesas são apurados 
pelo regime de competência. A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é 
apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. A 
Companhia adota como política de reconhecimento de receita a data em que 
o produto é entregue ao comprador e as receitas com serviços, com base na 
etapa de execução. s. Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e 
contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação 
de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e 
contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a 
pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as 
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com 
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e 
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios 
forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social 
diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para 
fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As 
mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social 
diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias 
sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que 
não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou 
prejuízo tributável nem o resultado contábil; Um ativo fiscal diferido é 
reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 

tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de 
diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um 
ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, 
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com 
base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias 
individualmente. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço 
e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. 
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas 
que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, 
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A 
mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências 
tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar 
ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados somente se certos critérios forem atendidos.
4. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou 
julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da 
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. As estimativas e premissas que apresentam 
um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos para o próximo exercício estão divulgadas abaixo. 
a. Seleção das vidas úteis do ativo imobilizado: O critério utilizado é a 
avaliação técnica da obsolescência do equipamento. As vidas úteis aplicadas 
às categorias de imobilizado estão descritas conforme nota explicativa 3.i. 
b. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia reconhece 
provisões para situações em que é provável que valores adicionais de 
impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões for 
diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças 
afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o 
valor definitivo for determinado. O imposto de renda e a contribuição social 
diferido ativo são reconhecidos somente na proporção de probabilidade 
de que o lucro tributável futuro e a base de contribuição social estejam 
disponíveis e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. As 
conciliações de imposto de renda e contrinuição social diferidos encontram-
se na nota explicativa 11. c. Provisões e passivos contingentes: A 
Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários, os 
quais quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais ou carta 
de fiança bancária. A Companhia em conjunto com seus advogados, efetua 
a provisão das contingências conforme prognóstico de perda aplicável. As 
contingências da Companhia estão descritas conforme nota explicativa 20.
5. Saldos da coligada na Argentina
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as informações 
contábeis da coligada localizada em Buenos Aires, Argentina, foram 
convertidas pela taxa do Peso de fechamento do exercício, equivalente a 
R$0,06732 e R$0,1029 respectivamente, e incluídas nas demonstrações 
financeiras da Companhia.
Ativo 2019 2018  Passivo 2019 2018
Circulante    Circulante   
Caixa e equivalente
 de caixa 20 41  Fornecedores - -

Contas a receber - -  
Transações com
 partes relacionadas 2.190 2.127

Impostos a recuperar 6 8  
Impostos, taxas
 e contribuições - -

26 49  2.190 2.127
Não circulante    Patrimônio líquido (2.125) (2.019)
Investimentos 38 58  
Depósitos judiciais
 e outros 1 1  
Total do ativo 65 108  Total do passivo 65 108

6. Caixa e equivalentes de caixa
2019 2018

Caixa e bancos 3.442 7.323
Aplicação financeira 6.923 8.105

10.365 15.428
Os saldos de aplicação financeira referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 referem-se a fundos de investimentos de renda 
fixa no Banco Bradesco S/A e HSBC Argentina remunerados à taxa de CDI e 
que podem ser resgatadas a qualquer tempo sem prejuízo da remuneração 
já apropriada.

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 7.070 6.542
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa 
Impostos de renda e contribuição social corrente
 e diferido 4.485 5.506 
Depreciação e amortização 8.239 7.539 
Provisão impostos para contingências fiscais 103 - 
Investimentos em Telespazio Argentina S.A. 20 -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 243 751 
Baixa por obsolescência dos bens do ativo imobilizado 1.833
Despesas financeiras - líquidas 531 1.289 
Ajuste dos valores que não interfiriram no caixa das
 atividades operacionais 22.524 21.627
Variações nos ativos e passivos   
Aumento no contas a receber (5.268) (2.535) 
Redução (Aumento) no contas a receber com
 partes relacionadas (120) 106
Aumento (Redução) no contas a pagar com
 partes relacionadas 5.588 3.823 
Aumento nos estoques (770) 829
Aumento em outros ativos (6) (1.466) 
Aumento em adiantamento de clientes 930 1 
Aumento (Redução) em fornecedores (3.428) 2.789
Aumento (Redução) em outros passivos 2.984 (1.659) 
Impostos de renda e contribuição social pagos (3.302) (5.051) 
Total de variações nos ativos e passivos (3.392) (3.163)
Juros recebidos (Pagos) (280) 40
Pagamento de juros empréstimo (251) (244) 
Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 18.601 18.260
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições dos bens do ativo imobilizado (16.721)  (9.656) 
Aquisições dos bens intangíveis (1.040) (1.417) 
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (17.761) (11.073)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento   
Pagamento empréstimos a partes relacionadas (3.403) 287
Pagamento de dividendos (2.500) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
  de financiamento (5.903) 287
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (5.063) 7.474
Demonstração do aumento (redução) no caixa
 e equivalentes de caixa   
No início do exercício 15.428 7.954 
No final do exercício 10.365 15.428
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (5.063) 7.474
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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7. Contas a receber de clientes
2019 2018

Clientes nacionais 75.419 71.790
Outras contas a receber 3.664 2.104
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b) (11.935) (11.770)

67.148 62.124
Circulante 55.552 40.630
Não circulante 11.596 21.494

2019 2018
A Vencer 24.714 20.366
De 1 a 90 dias 16.322 15.160
De 91 a 180 dias 2.068 1.371
De 181 a 365 dias 1.765 3.078
Acima de 365 dias (a) 22.279 22.149

67.148 62.124
(a) No saldo vencido de contas a receber de clientes estão incluídos os
saldos do cliente Oi Telemar no montante de R$16.969 (R$21.494 em 31 de
dezembro de 2018), classificados no Ativo Não Circulante. Estes montantes
correspondem ao Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20
de dezembro de 2017, divulgado e acordado junto a todos os Credores,
Fornecedores, e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos
Créditos Quirografários ME/EPP ou Classe III. Em abril de 2018, a Telespázio
Brasil recebeu a primeira parcela no montante de R$150. A primeira parcela
de R$4.525 foi recebida em março/19. O saldo remanescente será efetuado
através de 03 (três) parcelas anuais, iguais e consecutivas, atualizadas por
taxa de 0,5% (meio por cento) ano ano, sendo a segunda parcela prevista
para março/2020 e as seguintes para o mesmo período até 2022.
(b) O critério utilizado para a estimativa da Provisão para créditos de liquidação
duvidosa, é o critério das perdas efetivas, considerando caso a caso a real
não recuperabilidade dos títulos.
As movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa de contas 
a receber de clientes são as seguintes:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 (11.770)
Constituição de provisão (adições) (165)
Reversão de provisão -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (11.935)
8. Transações com partes relacionadas
a. Transações e saldos: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as transações 
com partes relacionadas ocorreram com a controladora Telespazio S.p.A., 
com taxas de juros trimestrais equivalente a EURIBOR e vencimento do 
empréstimo em 31 de janeiro de 2022, conforme abaixo:

Total
2019 2018

Ativo circulante
Contas a receber com a Telespazio S.p.A. Itália 177 57

177 57
Passivo circulante
Fornecedores de serviços (i) 537 612
Fornecedores de equipamentos (ii) 11.704 6.041
Empréstimo Telespazio S.p.A. (iii) 4.643 1.198

16.884 7.851
Passivo não circulante
Empréstimo Telespazio S.p.A. (iii) 4.531 11.377
Demonstração do resultado do exercício
Receitas de serviços prestados 246 2.950
Ganhos de variações cambiais não financeiras 1.580 1.805
Perdas de variações cambias não financeiras (1.816) (3.121)
Despesas financeiras (263) (256)
(i) Contrato de prestação de serviço de consultoria e outros serviços.
(ii) Refere-se a compra de equipamentos
(iii) Refere-se a empréstimos recebidos pela Telespazio S.p.A.
b. Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da 
Administração inclui os diretores estatutários da Companhia. A remuneração
paga ou a pagar por serviços de administradores está demonstrada a seguir:

2019 2018
Honorários 2.915 2.896

2.915 2.896
9. Estoques
Referem-se, substancialmente, a mercadorias para revenda e suprimentos,
representados por equipamentos eletrônicos de telecomunicações, não
existindo restrições a sua utilização, bem como, não são objetos de garantia,
sendo eventualmente transferidos para o imobilizado, para atender os
contratos ativos que incluem locação de equipamentos.

2019 2018
Estoques  1.351  581

10. Impostos a recuperar
Referem-se, basicamente a créditos de impostos federais e estaduais, 
principalmente ICMS, oriundos de aquisição de ativo imobilizado que vai ser 
recuperado durante os 48 meses posteriores a aquisição:

2019 2018
ICMS sobre ativo imobilizado 1.450 840
Retenções da Lei nº 10.833/03 14 14
ICMS 131 85
Outros impostos a recuperar 605 633

2.200 1.572
Circulante 1.275 1.155
Não circulante  925 417

3.135 1.572
11. Impostos de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os
prejuízos fiscais do imposto de renda, sobre a base negativa de contribuição
social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo 
do imposto sobre ativos, passivos e valores contábeis das demonstrações
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e
de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos
na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias,
com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas
em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem,
portanto, sofrer alterações. A Companhia avaliou, neste exercício, sob as
perspectivas fundamentadas de geração de lucros tributáveis futuros e
alta probabilidade de recuperação, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias, que não possuem prazo prescricional. Baseou-se
neste exercício do portfólio de serviços com aquisição de novos contratos
a médio e longo prazo assinados com clientes de grande porte que levam a
um cenário futuro de maior certeza em relação ao cumprimento das metas
do budget 2020 e dos planos 2021-24. No período 2020-2024, a Companhia
estima conseguir lucros tributáveis suficientes para a recuperação do
crédito tributável reconhecido no balanço. O imposto diferido ativo em 31 de
dezembro de 2019 é decorrente somente das, provisões e variação cambial.
A movimentação do imposto diferido ativo é a seguinte:

R$ mil
Impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2018 4.237
Constituição no ano de imposto diferido ativo 39
Impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2019 (a) 4.276
Contribuição Social diferida 1.132
Imposto de renda diferido 3.144

(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos oriundos de:
2019 2018

Adições temporárias:
Variação cambial   (5.151)  (3.798)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  8.862  8.818 
Contingências  3.072  2.972 
Provisão bônus funcionários e diretoria 2.148 2.246
Provisão fornecedores 3.247 1.842
Outras variações  399  381

 12.577  12.461
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 34%  4.276  4.237

2019 2018
Imposto corrente 4.524 4.681
Imposto diferido (Nota Explicativa nº 11) (39) 825
Despesa de imposto de renda e contribuição social 4.485 5.506

 2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 11.556 12.048
Despesa calculada a alíquota de 34% 3.929 4.096
Ajustes para apuração da alíquota efetiva
Adições permanentes 556 1.410
Despesa de IRPJ e CSLL reconhecida no resultado 4.485 5.506
Imposto de renda e contribuição social corrente (4.524) (4.681)
Imposto de renda e contribuição social diferido 39 (825)
Alíquota efetiva 39% 46%
12. Outros créditos

2019 2018
Despesas antecipadas 1.269 3.850
Seguros a apropriar 161 63
Adiantamentos diversos 343 354
Titulos precatórios 110 108
Outros créditos 26 31

1.909 4.406
Circulante 1.889 4.381
Não circulante 20 25

13. Depósitos judiciais 2019 2018
Depósitos judiciais 2.230 1.244
Bloqueio judicial 857 925
Depósitos em garantia 332 311

3.419 2.480
14. Investimento
Participação na Telespazio Argentina S.A. (coligada da Telespazio Brasil
S.A.) subscrita e integralizada em julho 2006, por R$38 (R$58 em 2018).
Correspondente a 5% do seu capital social representado, em sua totalidade,
por 9.900.000 ações ordinárias, avaliada pelo método de equivalência
patrimonial, sendo o detentor das demais ações a Telespazio S.p.A.
15. Imobilizado
Saldo e movimentação no exercício

Terrenos
Equipamentos

e Instalações Outros
Imobilizado

Total
Valor líquido contábil em
31 de dezembro de 2017 370 13.703 1.150 15.223

Aquisição (a) - 9.287 369 9.656
Baixas - (839) - (839)
Depreciação - (6.277) (421) (6.698)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembo de 2018 370 15.874 1.098 17.342
Aquisição (a) - 13.485 3.236 164.721
Transferências (b) - - (1.030) (1.030)
Baixas - (1.811) (22) (1.833)
Depreciação - (5.135) (2.076) (7.211)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2019 370 22.413 1.206 23.989
Custo total 370 109.429 5.309 115.108
Depreciação acumulada - (87.102) (4.017) (91.119)
Valor líquido contábil em
 31 de dezembro de 2019 370 22.327 1.293 23.989

(a) Valor líquido de adições e transferências dentro do mesmo grupo, através
de subcategorias de imobilizado.
(b) Valor referente a transferências entre imobilizado e intangível.
16. Intangível

Software Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.238 2.238
Aquisição 1.417 1.417
Baixas - -
Amortização (840) (840)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.815 2.815
Aquisição 1.040 1.040
Baixa - -
Transferências (b) 1.030 1.030
Amortização (1.027) (1.027)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.858 3.858
Custo total 10.110 10.110
Amortização acumulada (6.252) (6.252)
Valor líquido contábil em 31 de dezembro de 2019 3.858 3.858

17. Fornecedores
O montante de R$15.228 (R$18.656 em 2018) é composto essencialmente
de R$11.850 (R$14.830 em 2018) de fornecedores nacionais de serviços,
R$1.060  (R$99 em 2018) de compra de equipamentos e de R$2.318 de
fornecedores estrangeiros (R$3.727 em 2018).
18. Impostos, taxas e contribuições

2019 2018
IRRF 1.749 392
PIS/COFINS 1.326 772
ISS 877 765
ICMS 855 240
OUTROS 450 275
Impostos, taxas e contribuições 5.257 2.444
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.585 362
Imposto de renda a pagar 1.166 268
Contribuição social a pagar 419 94
Total de imposto de renda e contribuição social a pagar 1.585 362

19. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)
As contingências fiscais na esfera judicial são decorrentes de contestações
junto a Receita Federal, por não considerarem as compensações de tributos
federais, previstas legalmente, na apuração do pagamento dos impostos
devidos. Amparado pelo REFIS, decorrente da Lei nº 11.941/09, a Companhia 
em 31 de dezembro de 2019 apresentava um saldo a pagar de parcelamento 
de R$512 (R$227 em 2018) a longo prazo.
20. Provisões para contingências
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o montante de ações cuja expectativa 
de perdas foi considerada como provável era de R$3.072 e R$2.972 
respectivamente, referente principalmente aos processos de execução 
fiscais e PER/DCOMP.

2019 2018
Saldo em 31/12/2018 2.972 4.972
Constituções (reversões) 100 -
Pagamentos/Baixas - (2.000)
Saldo em 31/12/2019 3.072 2.972

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Empresa era parte 
em processos com expectativa de perdas consideradas como possíveis nos 
montantes de R$102.126 e R$96.576, respectivamente. As contingências 
fiscais ainda na esfera administrativa, são decorrentes das seguintes 
contestações: • Secretaria da Receita federal - Cobrança de tributos 
federais R$10.051 (R$10.051 em 2018). • Receita Municipal - Cobrança 
indevida de ISS sobre receitas de locação de equipamentos e receitas com 
venda de capacidade de satélite, totalizando aproximadamente R$5.898 
(R$5.898 em 2018). • ANATEL - Cobrança indevida de FUST, totalizando 
aproximadamente R$5.098 (R$4.578 em 2018). • Receita Estadual - ICMS 
sobre receitas que não consistem serviços de telecomunicações prestados 
a clientes cuja atividade econômica também é a prestação de serviços de 
telecomunicações e cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
R$76.387 (R$74.423 em 2018). A Companhia em conjunto com seus 
advogados julga que terá sucesso nestas causas mencionadas e classificou 
as mesmas como probabilidade de perda possivel, justificando-se assim, o 
não provisionamento das mesmas.
21. Patrimônio líquido:
a. Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2019 e 2018 está
representado por 5.872.400 ações ordinárias com valor nominal de R$10,00 cada:

Quantidade de ações
Telespazio Latin America S.A. 5.800.394
Entel - Empresa Nacional de Telecomunicações 48.000
Amerton S.A. 24.000
Outros 6
Total 5.872.400

O montante total do capital pertencente a acionistas residentes no exterior 
está integralmente registrado no Banco Central do Brasil. b. Reserva de 
Legal: A reserva Legal foi constituída conforme prevê a Lei 6.404/76, no 
artigo 193. c. Dividendos: O estatuto social determina a distribuição de 
um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 5% do lucro líquido 
do exercício equivalente a R$354, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 
nº 6.404/1976 (redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). Adicionalmente, 
foram pagos R$2.500, conforme proposta de distribuição de dividendos 
aprovada em Assembleia Geral Ordinária de 25 de março de 2019.
22. Receita operacional

2019 2018
Receita bruta de serviços mercado interno (a) 116.574 98.786 
Receita bruta de serviços mercado externo 4.354 5.636 
Receita bruta de venda de mercadoria 11.300 8.436
Total da receita bruta 132.228 112.858
Cancelamentos e devoluções (76) (4)
Impostos incidentes sobre serviços e mercadoria (18.279) (14.084) 
Receita operacional líquida com vendas e serviços 113.873 98.770

(a) O novo plano comercial focado na inovação, personalização, fornecimento
a nível superior dos serviços aos clientes e mais uma abordagem de
competitividade, culminou na melhora em relação ao ano anterior, 
especialmente nos clientes: Oi, Petrobras e Vale.
23. Resultado financeiro 2019 2018
Perdas cambiais líquidos sobre atividades de financiamento (338) (1.738)
Juros (784) (752)
Fiança bancária (332) (272)
Outras despesas financeiras (442) (176)
Despesas financeiras (1.896) (2.938) 
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
 pelo custo amortizado 134 123 
Ganhos cambiais líquidos sobre atividades financeiras 1.231 866
Receitas financeiras 1.365 989
Receita (despesas) financeiras, líquidas (531) (1.949)
24. Custos e despesas por natureza
Os custos dos serviços prestados e dos produtos vendidos, junto 
com depreciação e despesas operacionais classificadas por natureza
apresentam-se a seguir.

2019 2018
Custos de mercadorias (8.604) (5.515) 
Custos de serviços prestados (35.570) (24.784) 
Custo do pessoal (7.667) (7.462) 
Custos operacionais (9.642) (9.373) 
Serv. Manut. Eventual e Remanejamento/Permanente (14.268) (13.037)
Custo de serviços prestados de partes relacionadas (238) (337)
Depreciação e amortização (8.203) (7.506) 
Custo de serviços prestados de terceiros (1.775) (1.869) 
Outros custos operacionais (747) (627)

(86.714) (70.510) 

2019 2018
Despesa com pessoal (3.492) (3.344) 
Treinamentos - (11)
Despesas comerciais e de marketing (1.184) (1.308) 
Depreciação e amortização (36) (32)
Serviços terceirizados (1.282) (1.279)
Despesas gerais (2.558) (2.263) 
Despesa de serviços prestados de terceiros (1.689) (1.750) 
Perdas com impairment de contas a receber (243) (751)
Despesas com provisões (100) (118)
Impostos e taxas e outra despesas (1.772) (1.180) 
Pró Labore (diretoria) (2.716) (2.227) 

(15.072) (14.263) 
25. Compromissos assumidos
A Companhia aluga diversos pontos técnicos, escritórios e armazéns segundo 
contratos de locação não canceláveis. Os prazos das locações variam entre
dois e três anos e a maioria dos contratos são renováveis no término do
período de locação à taxa de mercado.

2019 2018
Menos de um ano 132 -
Mais de um ano e menos de dois anos 960 1.502
Mais que dois anos 898 115
Total 1.990 1.617
26. Instrumentos financeiros
a. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros: A Companhia 
opera com instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes
de caixa, incluindo aplicações financeiras, contas a receber de clientes,
contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos com partes
relacionadas. A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente
determinado pela aplicação do método do fluxo de caixa descontado. Os
valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando 
o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente
renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.

31/12/2019 31/12/2018
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 10.365 10.365 15.428 15.428 
Contas a receber de clientes 67.148 67.148 62.124 62.124 
Partes relacionadas 177 177 57 57 
Passivo
Fornecedores 15.228 15.228 18.656 18.656
Partes relacionadas 12.241 12.241 6.653 6.653 
Empréstimos Partes Relacionadas 9.173 9.173 12.575 12.575 

b. Caixa  e  equivalentes  de  caixa,  aplicações  financeiras,  contas
a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os valores
contabilizados aproximam-se dos valores de realização. c. Investimento:
Consistem, principalmente, em investimento em coligada de capital fechado,
registrado pelo método de custo. Considerações de valor de mercado das
ações possuídas não são aplicáveis. d. Política de gestão de riscos
financeiros: A Companhia segue política de gerenciamento de risco, que
orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e
contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos
riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. e. Risco de crédito:
A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação
de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como
o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento
de negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados
a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas 
a receber. No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais 
investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de 
primeira linha. f. Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez 
é realizado pela gerência financeira da Companhia e tem por objetivo de 
controlar a disposição de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou 
de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar 
a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas 
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas 
diariamente pela área de Tesouraria.

Valor 
contábil 
em 2019

Até  
um ano

De um 
até dois 

anos

De dois 
até cinco 

anos

Acima  
de cinco 

anos
Recebíveis
Contas a receber clientes 50.179 50.179 - - - 
Contas a receber
 cliente OI (não circ.) 16.119 5.373 5.373 5.373 - 
Contas a receber
- Parte relacionada 177 177 - - -

Total 66.475 55.729 5.373 5.373 -
Outros passivos
financeiros

Fornecedores 15.228 15.228 - - - 
Contas a Pagar
- Parte relacionada 12.241 12.241 - - - 

Empréstimos
- Parte relacionada 9.174 4.642 4.532 - -

Total 36.643 32.111 4.532 - -
Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de 
dezembro de 2017 divulgado e acordado junto a todos os Credores, 
Fornecedores e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos 
Créditos Quirografários ME/EPP ou Classe III foi recebido o primeiro 
pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) em 1 de abril 
de 2018, a primeira parcela em 15 de fevereiro de 2019. O saldo dos 
Créditos que remanescer  será concretizado em 03 (três) parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, acrescidas de (i) TR + 0,5% (meio por cento) ao ano. 
g. Risco com taxa de juros: O risco associado é oriundo da possibilidade
de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas
de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos
e financiamentos captados no mercado. A Companhia tem como prática
entrar em contratos de financiamento somente com outras companhias do
mesmo grupo econômico. h. Risco com taxa de câmbio: O risco associado
decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por
causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais
faturados ou aumentem valores captados no mercado. A Companhia possui
empréstimos em moeda estrangeira equivalentes a 2 milhões de euros. A
Companhia tem como prática entrar em contratos de financiamento somente
com outras companhias do mesmo grupo econômico. Em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018, a Companhia possuía ativos e passivos denominados em 
moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir, não existindo nenhum 
instrumento para proteger essa exposição nessa data.

2019 2018
Moeda

estrangeira Reais
Moeda

estrangeira Reais
Ativo
Contas a receber em EUR 126 573 71 316 
Contas a receber em USD 767 3.091 463 1.791 
Passivo
Fornecedores em EUR (2.276) (10.311)  (1.008) (4.476) 
Fornecedores em USD (511) (2.059) (896) (3.471)
Fornecedores em
PESOS ARG. - - (19) (2)

Empréstimos em EUR (2.025) (9.173) (2.830) (12.575) 
Exposição líquida EUR (4.175) (18.911) (3.767) (16.735) 
Exposição líquida USD 256 1.032 (433) (1.680)
Exposição Líquida
PESOS ARG - - (19) (2)

27. Cobertura de seguros
A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos, considerando a natureza de sua atividade. Os seguros
contemplam as principais coberturas contra sinistros: incêndio, explosão e
fumaça, danos elétricos, equipamentos e responsabilidade civil. Atualmente
a Teslespazio possui os seguintes seguros: SURA S.A. (Responsabilidade
civil) com vencimento 8 de setembro de 2020 (no montante de R$ 38);
AXA (E&O) com vencimento 14 de março de 2020 (no montante de R$ 24);
AIG Seguros Brasil S.A. (D&O) com vencimento 30 de junho de 2020 (no
montante de R$ 11).
28. Eventos Subsequentes
Conforme o Plano de Recuperação Judicial da Oi, datado em 20 de dezembro 
de 2017 divulgado e acordado junto a todos os Credores, Fornecedores, 
e Parceiros que optaram pelo pagamento de seus respectivos Créditos 
Quirografários ME/EPP ou Classe II, a Controlada recebeu o terceiro 
pagamento da parcela de R$4.662 em 12 de fevereiro de 2020.
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TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ: 02.214.014/0001-33

Aos Conselheiros e Diretores da Telespazio Brasil S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Telespazio Brasil S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Telespazio Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia,  de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. 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, 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente

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

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

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

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

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Rio de Janeiro, 11 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Luis Claudio de O. Guerreiro
Contador - CRC-RJ 093679/O-1

Banco Central chinês aumenta empréstimos 
Os novos emprésti-

mos na China deno-
minados em iuan tota-
lizaram 4,24 trilhões 
de iuanes (US$ 605,7 
bilhões) durante os 
primeiros dois meses 
de 2020, um aumento 
anual de 130,8 bilhões 
de iuanes em termos 
anuais, mostraram os 
dados do banco central 
divulgados nesta quar-
ta-feira. 

Em fevereiro, os novos 
empréstimos situaram-
se em 905,7 bilhões de 
yuans, uma alta anual de 
19,9%, segundo o banco 
central.

O M2, medida am-

pla de oferta monetária 
que cobre o dinheiro em 
circulação e todos os 
depósitos, subiu 8,8% 
em termos anuais para 
203,08 trilhões de iua-
nes no fim de fevereiro, 
disse o banco central. 
O crescimento do M2 
foi 0,4 ponto percentual 
superior ao nível no fim 
de janeiro e 0,8 ponto 
percentual a mais que 
no mesmo período do 
ano anterior.

Conforme a agência 
Xinhua, a medida es-
treita da oferta mone-
tária (M1), que cobre o 
dinheiro em circulação 
mais os depósitos à vis-

ta, aumentou 4,8% anu-
almente para 55,27 tri-
lhões de yuans até o fim 
de fevereiro.

O crescimento do M1 
foi 4,8 pontos percentuais 
mais alto que o nível no 
fim de janeiro e 2,8 pon-
tos percentuais superior 
ao nível do mesmo perí-
odo do ano anterior. Se-
gundo o banco central, o 
M0, a quantia de dinheiro 
em circulação, aumentou 
10,9% em termos anu-
ais, para 8,82 trilhões de 
yuans até o final de feve-
reiro.

O financiamento so-
cial do sistema financei-
ro recém-acrescentado 

– destinado à pessoa físi-
ca e empresas não finan-
ceiras -, ficou em 5,92 
trilhões de iuanes nos 
primeiros dois meses do 
ano, uma alta de 271,7 
bilhões de iuanes em ter-
mos anuais.

Em fevereiro, o finan-
ciamento social recém-
acrescentado alcançou 
855,4 bilhões de yuans, 
uma queda anual de 111,1 
bilhões de iuanes. Desde 
dezembro de 2019, os tí-
tulos do tesouro e títulos 
gerais de governos locais 
são incluídos nas estatís-
ticas de financiamento 
social total, disse o banco 
central em seu site.

Queda da demanda  
por petróleo nos EUA

A epidemia de coronaví-
rus deve afetar a demanda 
por petróleo neste primeiro 
trimestre. “A demanda glo-
bal por petróleo deve descer 
para 910 mil barris por dia 
(bpd) no primeiro trimes-
tre, declarou a Agência de 
Informações de Energia dos 
Estados Unidos (AIE) nesta 
quarta-feira. Há temores de 
uma recessão global.

O coronavírus apresenta 
rápida disseminação cau-
sando redução da ativida-
de econômica e viagens. 
Muitos eventos estão sendo 
desmarcados, inclusive no 
Brasil. Os preços do petró-
leo tiveram o maior recuo 
em quase três décadas na 
segunda-feira. Os principais 
produtores, Arábia Saudita 
e Rússia, começaram uma 
guerra de preços que ameaça 
inundar de oferta os merca-
dos globais em um momento 
de baixa demanda.

Conforme a Reuters, para 
o primeiro trimestre, a AIE 
espera que o consumo de pe-
tróleo e combustíveis líqui-
dos caia em 910 mil bpd na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, para 
99,06 milhões de bpd. Antes, 
a agência projetava expan-
são de 320 mil bpd.

Em 2020, a AIE reduziu a 
previsão de crescimento da 
demanda em 660 mil bpd, 

para 370 mil bpd.
A produção de petróleo 

dos EUA deve ter uma ex-
pansão de 760 mil barris 
por dia em 2020, para 12,99 
milhões de barris, segundo a 
AIE, que revisou para baixo 
sua projeção anterior de alta 
de 960 mil bpd.

2021

Em 2021, a previsão é que 
a produção norte-americana 
tenha queda de 330 mil bpd, 
para 12,66 milhões de bpd, 
ante estimativa anterior de 
avanço de 360 mil bpd.

O ritmo recorde de cresci-
mento da produção dos EUA 
tem perdido força à medida 
que empresas seguram in-
vestimentos em novas perfu-
rações.

O coronavírus está se dis-
seminando rápido na Europa. 
A Itália é o país mais afeta-
do até o momento no conti-
nente. O país teve que fazer 
isolamento inédito. Mortes 
aumentam e a economia 
está fortemente impactada. 
A Instituições de ensino da 
Espanha cancelaram aulas e 
alguns estudantes brasileiros 
no país estão retornando ao 
Brasil até que a epidemia 
seja controlada. O governo 
francês tem se pronunciado 
para acalmar os mercados e 
a população. 

AGU defende cobrança de tarifa 
sobre limite do cheque especial

A cobrança de tarifa sobre 
o limite do cheque especial, 
mesmo para quem não usa, 
foi defendida nesta quarta-
feira pela Advocacia-Geral 
da União (AGU), no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
A cobrança de tarifa só será 
permitida nesse primeiro 
momento para novos contra-
tos. Para quem já tem cheque 
especial, a mudança nas re-
gras passará a valer a partir 
de 1º de junho.

A regra entrou em vigor 
em janeiro deste ano e foi 
contestada em ações na 
Justiça Federal do Distrito 
Federal e no Supremo. O 
relator da ação no STF é o 
ministro Gilmar Mendes. 
Os processos contestam re-
solução do Banco Central 
que permitiu a cobrança 
de tarifa de 0,25% sobre o 
cheque especial mesmo de 
quem não utilizar o limite 
citou o G1.

Em manifestação enviada 
ao STF, a AGU afirma que a 
cobrança da tarifa somente 
ocorrerá se permitida pelo 
consumidor e não é obriga-
tória pelos bancos, por isso, 

não fere a liberdade de esco-
lha do correntista e é “com-
patível com o texto constitu-
cional”.

“Não se trata de enrique-
cimento sem causa, mas da 
cobrança de uma tarifa por 
um serviço posto à disposi-
ção do cliente, por sua pró-
pria vontade, a qual deve 
ser descontada de eventu-
ais juros devidos pela efe-
tiva utilização do limite 
de crédito”, diz a AGU. A 
ação foi apresentada pelo 
Podemos. Como relator do 
pedido, o ministro Gilmar 
Mendes pode decidir indi-
vidualmente se suspende a 
medida ou se encaminha a 
decisão ao plenário.

As alterações foram defi-
nidas em novembro do ano 
passado pelo Banco Central. 
Até então, não havia um li-
mite para a taxa do cheque 
especial – uma das modali-
dades de crédito mais caras 
do país e utilizadas sobretu-
do pela população de menor 
renda –, e os bancos só eram 
remunerados quando os 
clientes de fato faziam uso 
da modalidade.

Queda no mercado 
prejudica contratados sob 
o regime opção de ações

O alarme de circuit bre-
aker  (interrupção do pre-
gão) da Bolsa de Valores 
de São Paulo, a B3, soou 
mais uma vez nesta quarta-
feira. Isso ocorre quando o 
Ibovespa cai mais de 10%. 
Às 15h14, as negociações 
foram suspensas ao cair 
10,11%, aos 87.887 pon-
tos, após a Organização 
Mundial da Saúde) declarar 
pandemia por causa do co-
ronavírus.

Na segunda-feira, o circuit 
breaker foi acionado e as ne-
gociações foram suspensas 
meia hora após a abertura do 
pregão diante da guerra de 
preços de petróleo escalada 
pela Rússia e a Arábia Sau-
dita no fim de semana.

A pandemia do corona-
vírus e a derrocada dos pre-
ços do petróleo fez com que 
o Ibovespa encerrasse na 
segunda-feira em queda de 
12,17%, aos 86.067,20 pon-
tos, mostrando a maior baixa 
percentual desde 10 de se-
tembro de 1998 (-15,82%), 
quando ocorreu a crise da 
moratória russa e superando 
as quedas vistas durante a 
crise econômica mundial de 
2008.

“A queda brusca no ren-
dimento das ações pode 
prejudicar a renda dos exe-
cutivos que têm seus con-
tratos amarrados a essas 

condições”, alerta Marcos 
Vinicius Poliszezuk, advo-
gado especialista na área e 
sócio-fundador do Zanão e 
Poliszezuk Advogados. Se-
gundo ele, com as perdas 
de segunda-feira o índice 
também apagou os ganhos 
vistos nos últimos 14 me-
ses, fechando no menor pa-
tamar desde o dia 27 de de-
zembro de 2018 (85.460,20 
pontos).

“Mesmo o circuit breaker
ocorrido logo após a abertu-
ra da Bolsa não foi suficiente 
para amenizar perdas. Além 
do derretimento dos ganhos 
das companhias, outro pro-
blema vem à tona. Trata-se 
dos contratos de remunera-
ção atrelado ao rendimento 
das ações, conhecidos como 
Stock Options”, explica o 
advogado.

Recompra de ações

Poliszezuk analisa que 
uma queda do mercado 
como a que vem se apresen-
tando, principalmente devi-
do ao coronavírus, impacta 
diretamente nos ganhos do 
executivo, sem chance de 
negociação. Esses pacotes 
de remuneração oferecem 
ao seu titular o direito de 
comprar uma determina-
da quantidade de ações da 
empresa a um preço pré-

determinado (normalmente 
abaixo do negociado na-
quele momento) por um 
período de tempo.

Através dessa prática, o 
funcionário da empresa po-
derá ter a oportunidade de ter 
parte do seu salário atrelado 
aos resultados da companhia 
em que trabalha. Se estas 
ações são de uma companhia 
com capital aberto e os seus 
rendimentos variáveis de-
pendem da performance que 
a mesma possui no mercado, 
os rendimentos deste empre-
gado restarão prejudicados, 
pois houve uma queda no 
valor de sua comercializa-
ção que impactará direta-
mente em seu ganho direto.
De acordo com o advoga-
do, com o comportamento 
da bolsa no último dia 9 de 
março, pode haver perda de 
25% do valor de sua comer-
cialização, a exemplo das 
ações da Petrobras. “Temos 
condições de mercado que 
influenciam no valor das 
ações da empresa. A volatili-
dade das ações e a volatilida-
de das condições de merca-
do como um todo devem ser 
consideradas. Quanto maior 
tiver sido a variação do pre-
ço das ações de sua empresa 
ao longo do tempo, maior é 
o risco de valorização e des-
valorização das mesmas”, 
finaliza.

Stock Options

Os contratos Stock Options
têm a concessão de pagamen-
tos baseados em ações. Ou 
seja, quem recebe Stock Op-
tions, ou Opções de Compra 
de Ações de seu empregador, 
tem o direito (mas não a obri-
gação) de comprar ações da 
empresa a um preço pré-deter-
minado. Para atrair e reter ta-
lentos, as empresas costumam 
utilizar essa opção de contrato 
como estratégia de aumento 
dos ganhos do colaborador 
sem crescimento grande dos 
riscos da empresa, já que ela 
só pagará tais valores caso 
suas ações tenham valoriza-
do, aumentando suas receitas. 
Mesmo funcionários que de-
sejam sair tendem a ficar na 
empresa ao menos até a data 
em que os ativos outorgados 
ficam disponíveis (vested), 
isto é, até que a carência che-
gue ao fim.

Segundo Poliszezuk, é pos-
sível aumentar o pacote de re-
muneração sem comprometer o 
caixa da empresa no curto pra-
zo, possibilitando o reinves-
timento no negócio e, ainda, 
alinhar o interesse do benefi-
ciário ao do acionista: isto é, 
se alinha os interesses da equi-
pe aos interesses dos acionis-
tas e dá a eles a oportunidade 
(e os incentivos) para assumi-
rem uma atitude de dono.



Bancos acham que Brasil 
crescerá em ritmo pouco menor

A maioria dos departamentos de análises dos grandes 
bancos tem a opinião de que o aumento no contágio 
coronavírus no mundo terá fortes impactos negativos 
no crescimento econômico global e o Brasil não sairá 
ileso. Para o do Bank of America, o país está no grupo 
dos mais sensíveis ao choque dos virus, por causa de 
sua alta exposição à China e aos preços das commodi-
ties. Assim, seus técnicos reduziram as perspectivas 
de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro 
de 1,9% para 1,5% em 2020 e de 3,5% para 2,5%, em 
2021. No relatório divulgado nesta quarta-feira, apesar 
de o Brasil ser uma economia relativamente fechada, as 
revisões para redução nas economias como a chinesa, 
americana e europeia, seus principais parceiros comer-
ciais, irá impactar as exportações e o investimento in-
direto. 

Os técnicos do UBS apontam o Brasil crescendo me-
nos por conta do “fenômeno global” do coronavírus e a 
maior parte da queda deve ficar concentrada no segundo 
trimestre, por conta de um severo aperto das condições 
financeiras. A recuperação econômica da China no 
segundo trimestre, todavia, será benéfica ao Brasil a 
partir de setembro. Suas projeções são as seguintes: a 
economia brasileira crescerá 1,3% neste ano, contra ex-
pectativa anterior de 2,1% e, em 2021, o PIB aumentará 
3,2%, contra 2,8%. O interessante é que o banco suíço 
destaca ainda dois cenários em que o avanço brasileiro 
poderia ficar menor. Em um deles, a crise se encerraria 
apenas no fim do segundo trimestre, e levaria o Produto 
Interno Bruto a alta de apenas 1% em 2020, e de 3,6%, 
em 2021. No pior dos cenários, com a crise se esten-
dendo até o terceiro trimestre, o Brasil poderia crescer 
apenas 0,7%, neste ano. 

Os economistas do Bradesco consideram que a China 
está saindo muito lentamente de sua paralisação e há al-
guns relatos de interrupções em cadeias de fornecimento, 
cenário que afeta o Brasil O banco brasileiro baixou sua 
previsão de 2,5% para 2% neste ano e de 3,6% para 3,3% 
no próximo. 

Goldman Sachs: terminou o ‘bull market’
Os analistas do Goldman Sachs, pela segunda vez, re-

viram em baixa as estimativas para as ações norte-amer-
icanas e acreditam que terminou o período dourado das 
bolsas, com o fim do maior bull market da história, que 
acontecerá em breve. Os técnicos do banco de investi-
mento norte-americano antecipam uma queda de 15% nos 
próximos três meses. 

Apesar de o S&P 500 ter registrado desvalorização de 
15%, o final do bull market desse índice  ainda não acon-
teceu, mas vai ocorrer dentro de pouco tempo. O índicador 
voltará para o nível dos 3.200 pontos até o final do ano, 
mas antes, cairá muito mais chegando a faixa dos 2.450 
pontos em meados do ano, o que significa perdas de cerca 
de 15% sobre a posição atual.

O coronavirus é o grande vilão e a incerteza em torno 
do impacto que terá nos negócios e no consumo, explica 
a dramática volatilidade dos ativos nas últimas semanas, 
Os especialistas da instituição, no entanto, garantem que 
o coronavírus será, perdendo forças na parte final do ano. 
Mas o cenário traçado pelo pessoal do Goldman Sachs não 
é totalmente desfavorável, pois consideram que o S&P 
500 poderá recuperar parte das perdas na segunda metade 
do ano, terminando 16% acima dos valores atuais, ou seja, 
2.757,5 pontos.

Deustche Bank não recomenda ações
Os economistas do Deustche Bank reconhecem que 

as cotações estão em níveis muito baixos, com muitas 
ações renovando sucessivamente seus mínimos históri-
cos, mas recomendam aos investidores que ainda é mui-
to cedo para retornar ao mercado de ações, devido a in-
certeza e todos os riscos que permanecem no horizonte 
causados pelo impacto crescente que o coronavírus terá 
na economia global. Além dos efeitos negativos do ap-
erto das condições financeiras, existe  tipo de resposta 
política que ainda não chegou em alguns países. Nesta 
quinta-feira, o Banco de Inglaterra anunciará as suas 
medidas de combate ao vírus, e todos têm a expectativa 
de corte de 0,5 ponto nos juros.

Telefônica e Tim querem celular da Oi
A Telefônica e a Tim transmitiram ao mercado que 

comunicaram ao assessor financeiro Bank of America 
Merrill Lynch, o interesse em iniciar as trativas para 
uma potencial aquisição, em conjunto, das operações 
móveis da Oi. Se o negócio for concretizado, a telefo-
nia móvel ficará concentrada em três grandes operado-
ras a Claro, a Vivo e a Tim, com a Oi restringindo sua 
atuação na banda larga fixa, na TV por assinatura e na 
telefonia fixa, 

Emirados também vão aumentar produção
Os Emirados Árabes Unidos acompanharam a Arábia 

Saudita e anunciaram que vão aumentar a produção. Por 
causa disso, em Londres, a cotação do Brent caiu 4% para 
US$ 35,73 o barril, enquanto em Nova York o WTI recuou 
3,87% para os US$ 33,03.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Cristina Gomes Campos De Seta - Juiz Titular 
do Cartório da 5ª Vara Cível da Regional do Méier, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Rua Aristides 
Caire, 35 Sl. 402 - Méier - Rio de Janeiro - RJ e-mail: mei05vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Rescisão 
Ou Resolução / Inadimplemento C/C Perdas e Danos / Inadimplemento das 
Obrigações, de nº 0020240-80.2011.8.19.0208, movida por DELFIN RIO S/A 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO em face de ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA; AN-
TONIO DA SILVA; AUREA ALMEIDA DA SILVA, objetivando intimar a primei-
ra ré ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA. Assim, pelo presente edital CITA o réu 
ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA; ANTONIO DA SILVA; AUREA ALMEIDA DA 
SILVA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente 
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezenove. Eu, __ Rodrigo Campelo de Azevedo - Analista Judici-
ário - Matr. 01/25645, digitei. E eu,  __ Cristina Raquel de Moura Frambach 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/22465, o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA  E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE 

COOPERATIVA  GOOD FITNESS
CNPJ 28.488.841/0001-09 / NIRE 33400055861

A Presidente da Sociedade Cooperativa GOOD FITNESS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos Cooperados  Associados para parti-
ciparem das Assembleias  Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem reali-
zadas na Avenida Cesário de Melo, nº. 1081, lote 01, quadra B, Pal. 10140, 
sala 203 no dia 28 de março de 2020, em primeira convocação às 9:00 
horas com  a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados 
Associados, em segunda às 10:00 horas com  metade mais 01 (um) do nú-
mero total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11:00 horas 
Convocação com  a presença mínima  de 10 (dez) Cooperados Associados 
para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Ex-
traordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada de Novos Cooperados. 
Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 
2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das So-
bras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 5. Destinação das 
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 6. Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 12 de março de 2020.

DIRETORA PRESIDENTE
DEBORA NUNES GUIMARAES
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EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 10 de março de 
2020. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 09.178.763/0001-00

AVISO. Comunicamos que se acham à disposição na sede Social, na Rua Sete 
de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos relativos ao art.1078 
do código civil brasileiro., isto é, Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Resultado Econômico, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019

RJ, 09/03/2020. Jean Charles David Bernheim - Diretor Administrador.

PPSA e Eletrobras seriam prioridades  
no processo de privatização do governo
Coronavírus estaria 
‘forçando’ governo a 
concentrar esforços 
em grandes ativos

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) declarou 
nesta quarta-feira que o co-
ronavírus é uma pandemia, 
elevando assim a preocupa-
ção mundial sobre o caso. 
No Brasil, a equipe econô-
mica já estaria mexendo em 
sua estratégia no programa 
de privatização por conta da 
disseminação do vírus.

A meta no momento se-
ria concentrar esforços 
em ativos de grande porte 
como na Pré-Sal Petróleo 
S.A (PPSA), estatal cria-
da em 2010 e responsável 
por representar a União nos 
contratos de exploração de 
petróleo pelo regime de par-
tilha, e na Eletrobras. A in-
formação foi replicada em 
vários canais digitais da im-
prensa.

Uma fonte com conheci-
mento direto do assunto, que 

pediu para não ser identifica-
da porque a discussão ainda 
não é pública, teria afirmado 
que o coronavírus seria o 
motivo de mudança de rota. 
Segundo o G1, o valor de 
venda da PPSA chegaria a 
R$ 200 bilhões, teto estima-
do antes da queda esta sema-
na dos preços do petróleo no 
mercado internacional.

Mas a mudança de priori-
dade no processo de privati-
zação não é tão fácil assim. 
A venda dessas empresas de-
pende de mudanças legais. 
Para vender a PPSA, estatal 
que gerencia a parcela do 
petróleo do pré-sal referen-
te à União, o governo quer 
primeiro fazer mudanças no 
regime de partilha, no qual a 
empresa atua.

Já a venda da Eletrobras 
depende da aprovação de 
projeto de lei no Congresso 
que prevê a capitalização da 
empresa. O assunto, no en-
tanto, enfrenta resistências, 
especialmente das bancadas 
do Norte e Nordeste no Se-
nado, citou a Bloomberg.

O governo também pre-
para uma medida de incen-
tivo para a economia que 
deve ser anunciada assim 

que a agenda de reformas for 
destravada no Congresso, 
segundo a fonte. A propos-
ta não terá impacto sobre o 
resultado primário, mas deve 
aumentar o volume de recur-
sos nas mãos da população 
e ajudar o PIB de 2020, que 
sofrerá com os efeitos do 
coronavírus, disse a pessoa. 
A medida deve ter impacto 
semelhante à liberação do 
FGTS anunciada no ano pas-
sado, que previa a injeção de 
R$ 42 bilhões na economia.

A flexibilização do teto 
de gastos, cujo debate ganha 
força em meio à crise provo-
cada pelo coronavírus, não 
é considerada pela equipe 
econômica, de acordo com 
a fonte. O destravamento da 
agenda de reformas depende 
de um acordo entre o pre-
sidente Jair Bolsonaro e o 
Congresso em torno dos re-
cursos disponíveis no Orça-
mento de 2020. Depois que 
houver esse entendimento, 
o governo vai encaminhar 
suas propostas de reforma 
administrativa e tributária 
aos parlamentares. Na área 
econômica, também há ex-
pectativa de que o Congres-
so acelere a votação de pro-

jetos como a autonomia do 
Banco Central, as PECs do 
pacto federativo e os marcos 
regulatórios do saneamento, 
do setor elétrico e do gás.

PPSA

No regime de partilha, 
criada para a exploração das 
grandes reservas do pré-sal, 
a União contrata, por meio 
da PPSA, uma empresa ou 
consórcio de empresas para 
a exploração de petróleo.

Na licitação das áreas para 
exploração, ganha a empresa 
que oferecer a maior quantia 
de petróleo ao governo.

Ao receber essa remune-
ração em óleo, a PPSA vende 
o petróleo em leilões na Bol-
sa de Valores de São Paulo, a 
B3. No ano passado, foram 
arrecadados R$ 848 milhões 
com a venda de petróleo pela 
estatal. Mas a arrecadação 
vai subir ano a ano, na medi-
da em que aumentar a produ-
ção de petróleo do pré-sal. A 
partir de 2025 a arrecadação 
deve chegar a R$ 10 bilhões 
por ano até alcançar R$ 110 
bilhões em 2032, de acordo 
com estimativas divulgadas 
pela PPSA.

Desconto de até 92% para quitar débitos à vista
A presidente da Associa-

ção Comercial do Rio de Ja-
neiro (ACRJ), Angela Costa, 
e o presidente do Banco do 
Brasil (BB), Rubem Novaes, 
assinaram acordo de coope-
ração técnica ao lançaram 
a campanha “Vem que dá”, 
para a negociação de dívidas 
das empresas do estado. A 
campanha, que começou na 
última segunda-feira, vai até 
o dia 27 de março.

Durante o período, o BB 
oferecerá propostas pré-
aprovadas, com descontos 
de até 92% para liquida-
ção à vista, de acordo com 
as condições do cliente e 
das operações de crédito. 
Também haverá possibili-
dade de pagamento em 36 
prestações mensais fixas. O 
convênio também vai bene-
ficiar os empresários com 
débitos existentes na linha 
de crédito BNDESPar, que 
também poderão repactuar 
suas operações com taxas, 
prazos e carências diferen-
ciados. A ação conta com o 
apoio do Sebrae Rio e da 
Fecomércio.

“Mais uma vez, nossa en-
tidade cumpre, com sucesso, 
a missão institucional de ser-
vir de interlocutora entre os 
empresários, os governos e 
os órgãos públicos”, ressal-
tou a presidente de ACRJ. 
Segundo ela, o acordo é 
fruto de um pleito do setor 
produtivo do Rio e, durante 
cinco meses, a Associação 
Comercial trabalhou junto 
com o Banco do Brasil para 

desenvolver uma linha de 
crédito que atenda às neces-
sidades das micro, pequenas 
e médias empresas do esta-
do.

Expansão da rede

O BB anunciou a expan-
são da rede especializada 
de atendimento para o pú-
blico pessoa jurídica (PJ) 
e ainda a negociação de 
débitos existentes na linha 
de crédito BNDES PER, o 
programa emergencial de 
reconstrução de municí-
pios afetados por desastres 
naturais. “Todos sabemos, 
das grandes dificuldades 
enfrentadas pelos empre-
sários, que têm de conviver 
com alto nível de endivida-
mento, causado pela enor-
me crise na economia bra-
sileira. Seus negócios são 
travados, suas empresas fi-
cam para trás, dificultando 
a inovação, tão necessária 
para a sobrevivência, sem a 
menor possibilidade de rea-
lizar novos investimentos”, 
enfatizou Angela Costa

Segundo explicou, com 
o acordo os empresários do 
Estado Rio terão a opor-
tunidade real, de recupe-
rar, a saúde financeira de 
suas empresas e voltar ao 
mercado, em condições de 
competir com a concorrên-
cia. “Nosso objetivo é sem-
pre buscar, caminhos para 
o empresariado e esta ação 
inédita é uma prova que os 
movimentos de união tra-

zem bons frutos”, acrescen-
tou a presidente.

Para divulgar as possi-
bilidades de negociação de 
dívidas serão realizadas pa-
lestras em nove municípios, 
até 17 deste mês: Nova Fri-
burgo, Petrópolis, Teresó-
polis, Duque de Caxias, Ni-
terói, Volta Redonda, Três 
Rios, Itaperuna e Campos. 
No dia seguinte aos encon-
tros, os empresários terão
atendimento personalizado 
e agendado na entidade local 
onde foi realizada a palestra. 
O primeiro evento foi em 
Nova Friburgo, na segun-
da (09/03).

Ao todo, 21 mil clientes 
PJ do Banco do Brasil estão 
aptos a participar das rene-
gociações, que atenderão 
ainda sócios e coobrigados 
pessoa física para a negocia-
ção de suas dívidas pessoais. 
“O BB está sempre atento 
às necessidades dos seus 
clientes. Por isso, buscamos 
e oferecemos soluções, for-
talecendo o relacionamento 
negocial, como estamos fa-
zendo agora, ao intensifi-
carmos as negociações de 
dívidas existentes. E vamos 
além, no apoio à recupera-
ção financeira de empresas 
de um dos mais representati-
vos estados do país”, afirma 
Rubem Novaes, presidente 
do Banco do Brasil.

Capacidade ampliada

O BB vai disponibilizar 

toda sua rede de agências e 
canais online para acolher as 
propostas dos clientes, que 
poderão negociar suas ope-
rações em atraso, inclusive 
ajuizadas. Para ampliar sua 
capacidade de atendimento 
às micro e pequenas empre-
sas, o Banco vai aumentar 
sua rede especializada, pas-
sando dos atuais 64 para 90 
pontos, totalizando mais de 
450 profissionais capacita-
dos em MPE no Rio de Ja-
neiro.

Durante a campanha, se-
rão oferecidas modalidades 
de atendimento digital, via 
Whatsapp, com a hashtag 
#RenegocieRIO; pelo te-
lefone 61 4004-0001; pelo 
SMS (com envio pelo BB 
para interação digital); 
pela Internet (banner para 
interação digital); e ainda 
e-mail marketing. No mo-
delo físico, o atendimento 
se dará com especialista em 
negociação de dívidas nas 
agências polo e nas entida-
des locais.

Em sua carteira PJ, o BB 
disponibiliza diversas solu-
ções negociais para as mi-
cro e pequenas empresas, 
que vão desde linhas de 
capital de giro, antecipa-
ção de recebíveis e crédito 
rotativo, até financiamento 
de bens de capital e em co-
mércio exterior. O Banco 
também oferece um portfó-
lio completo em serviços, 
como cobrança bancária, 
máquina Cielo e folha de 
pagamento.
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Relatório da Administração 2019: Srs. Acionistas, Apresentamos a seguir relatório das principais atividades no exercício de 
2019, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas 
da Demonstração do Fluxo de Caixa, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da Luziânia-Nique-
lândia Transmissora S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e consumidores. A Luziânia-Niquelândia Transmissora 
S.A., S.A. de capital fechado, foi constituída em 29/12/11 após seus acionistas terem arrematado o Lote H no Leilão 06/11 da 
ANEEL, ocorrido em 16/12/11. O ano de 2011 foi o de constituição e 2012 o de estruturação. A partir de 2013 foi realizada a 
implantação do projeto, Sendo concluída em 2015. Também em 2015 foi concluída a implantação do reforço autorizado pela 
ANEEL em 2013 (ReA 4289/13). Ao longo do ano de 2016, com a conexão da Distribuidora CELG-D às subestações Luziânia 
e Niquelândia, a Sociedade concluiu a fase de implantação do Empreendimento, tendo o ONS emitido os Termos de Liberação 
Definitivos para ambos projetos (Leilão 06/11 lote H e ReA 4289/13). Também foram finalizados todos os contratos com forne-
cedores relativos a esses projetos de implantação. Em 2016 foi quitada a dívida de curto prazo contraída junto ao Bank of China 
Brasil S.A. com recursos parcialmente decorrentes da operação, completados com aporte dos acionistas. Em 2017 o resultado 
da Cia. foi afetado pelos efeitos da revisão tarifária periódica, ocorrida no ciclo 2017/18, conforme Nota Técnica nº 171/17-SGT/
ANEEL e Resolução Homologatória nº 2.258/17, de 20/06/17, sendo identificada uma redução de 6,9% da RAP. Em 2018 o 
pleito de prorrogação do contrato de concessão da LNT foi deferido pela ANEEL. Dessa forma, o Contrato de Concessão nº 
010/12 foi prorrogado por 115 dias ao período original, diante da ausência de culpabilidade pelos atrasos ocorridos no crono-

grama do empreendimento. Também foi autorizado pela Caixa Econômica, a distribuição de dividendos acima de 25% do lucro 
líquido dos exercícios anteriores. Em 2018 a LNT, de acordo com o mercado e sugestão dos auditores, adotou o procedimento 
de reconhecer o investimento de acordo com as premissas do pronunciamento 47 do CPC (IFRS 15), esta mudança gerou a 
alteração do Ativo financeiro para Ativo de contratos com redução do valor contábil, que foi reconhecida no Patrimônio Líquido 
de 2018. Em 2019 foi realizada uma auditoria dos contratos de Operação e Manutenção, e constatado que os contratados es-
tão realizando todos os procedimentos de forma correta a atender os requisitos exigidos pela ANEEL. Em 2019 a LNT concluiu 
seu primeiro projeto de P&D, desenvolvido em parceria com outras 3 SPE’s do Grupo State Grid, sua acionista majoritária. 
Este projeto encontra-se devidamente auditado e foi submetido à aprovação da ANEEL. Desde a sua constituição a LNT se 
mantém saudável financeiramente, obtendo o lucro previsto em leilão e distribuindo dividendos aos acionistas desde o ano de 
2016. E dentre as suas vantagens, a LNT não possui passivos judiciais de nenhuma natureza. Agradecimentos: Registramos 
nossos agradecimentos aos membros do Conselho de Administração pelo apoio prestado no debate e encaminhamento das 
questões de maior interesse da sociedade. Nossos especiais reconhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. 
Também queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos colaboradores, prestadores de serviços, seguradoras, 
usuários, entidades financeiras, demais agentes do Setor Elétrico e a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para o 
êxito das atividades da Empresa e para o cumprimento da nossa missão de Concessionária de Serviços Públicos. Rio de Ja-
neiro, 24/01/2020. Jorge Raul Bauer - Diretor Presidente e Técnico; João Cursino Neto - Diretor Administrativo e Financeiro.

Balanço Patrimonial em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Notas 2019 2018

Ativo 106.003 105.916
Circulante 17.859 23.706
Caixa e equivalentes de caixa 6 6.281 8.941
Contas a receber 7 1.771 1.689
Impostos a recuperar 8 516 748
Despesas antecipadas 53 61
Ativo de contrato 9 8.923 12.075
Adiantamentos 100 55
Servidões em curso 215 137
Não Circulante 88.144 82.210
Ativo de contrato 9 88.144 82.210
Passivo e Patrimônio Líquido 106.003 105.916
Circulante 7.294 6.819
Fornecedores 20 -
Empréstimos 10 3.447 3.448
Salários e encargos 44 160
Impostos e contribuições sociais 374 354
Encargos setoriais 402 327
Outros passivos circulantes 2 -
Dividendos a pagar 13.e 3.005 2.530
Não Circulante 24.615 27.652
Empréstimos 10 22.775 26.236
IR e contribuição social diferidos 11 1.840 1.416
Patrimônio Líquido 74.094 71.445
Capital social 13.a 33.305 33.305
Reserva legal 13.b 2.514 1.881
Reserva de retenção de lucros 13.c 38.275 36.259

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/19 e 2018
(Em MR$) Notas 2019 2018

Receita Operacional Líquida 14 18.029 15.694
Custo dos Serviços Prestados 15 (1.834) (1.766)
Lucro Bruto 16.195 13.928
Despesas Operacionais
Pessoal (625) (520)
Materiais (2) (3)
Serviços de terceiros (346) (293)
Tributos (10) (39)
Arrendamentos e aluguéis (73) (79)
Seguros (85) (95)
Depreciação (1) (5)
Outros (116) -

(1.258) (1.034)
Lucro antes das Receitas e Despesas Financeiras 14.937 12.894
Receitas Financeiras 16 511 422
Despesas Financeiras 16 (1.798) (1.962)
Lucro Antes do IR e da Contribuição Social 13.650 11.354
IR corrente (370) (439)
Contribuição social corrente (202) (225)
IR diferido (271) (115)
Contribuição social diferida (153) 78
Total (996) (701)
Lucro Líquido do Exercício 12.654 10.653

Demonstração do Valor Adicionado dos Exercícios  
Findos em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Receita 19.302 15.694
Serviços (346) (293)
Arrendamentos e aluguéis (73) (79)
Operação e manutenção - O&M (1.943) (1.513)
Outros - (255)

16.940 13.554
Receitas financeiras 511 422

17.451 13.976
Pessoal 625 521
Remuneração direta 576 478
Benefícios 30 27
FGTS 19 16
Tributos 2.279 740
Federais 1.615 701
Outros 664 39
Remuneração de capital de terceiros 1.893 2.062
Seguros 85 95
Outros 1.808 1.967
Remuneração de capital próprio 17.451 13.976
Lucro líquido do período 12.654 10.653

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Reservas de lucros

Ca-
pital

social Legal

Lucros
a reali-

zar

Reten-
ção de 
lucros

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/17 33.305 1.348 5.345 16.582 - 56.580
Dividendos distribuídos 
referentes a 2017 - - - (2.391) - (2.391)
Retenção de lucro do 
 exercício de 2017 - - (5.345) 5.345 - -
Ajustes IFRS 15 - - - - 9.133 9.133
Lucro do exercício - - - - 10.653 10.653
Reserva legal - 533 - - (533) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (2.530) (2.530)
Retenção de lucros - - - 16.723 (16.723) -
Saldos em 31/12/18 33.305 1.881 - 36.259 - 71.445
Lucro do exercício - - - - 12.654 12.654
Distribuição de dividendos de 
exercícios anteriores - - - (7.000) - (7.000)
Reserva legal - 633 - - (633) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (3.005) (3.005)
Retenção de lucros - - - 9.016 (9.016) -
Saldos em 31/12/2019 33.305 2.514 - 38.275 - 74.094

Demonstrações do Resultado Abrangente dos  
Exercícios Findos em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 12.654 10.653
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício 12.654 10.653

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Períodos Findos em 31/12/19 e 2018
(Em MR$) 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais 10.312 9.926
Lucro antes do IR e da contribuição social 13.650 11.354
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de contrato (14.864) (9.658)
Depreciação 1 5
Juros sobre empréstimos 1.740 1.875
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Adiantamentos (45) (28)
Serviços de P&D (78) (137)
Impostos a recuperar 232 (53)
Contas a receber (82) 334
Despesas pagas antecipadamente 8 7
Ativo de contrato 12.082 8.549
Fornecedores 20 -
Impostos e contribuições sociais (321) (636)
Encargos setoriais 75 64
Salários e encargos (116) 74
Outros 2 -

12.304 11.750
IR e contribuição social pagos (232)
Juros pagos sobre empréstimos (1.760) (1.824)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (12.972) (5.833)
Pagamento (captação) de Empréstimos e Financiamentos (3.442) (3.442)
Dividendos pagos (9.530) (2.391)
Aumento (Redução) Líquido  
a) de Caixa e Equivalentes de Caixa (2.660) 1.771
Início do exercício 8.941 4.848
Final do exercício 6.281 8.941
Aumento Redução Líquido  
a) de Caixa e Equivalentes de Caixa (2.660) 4.093

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/ 2019 (Em MR$)
1. Contexto operacional. A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A. (“Cia.” ou 
“LNT”), sociedade privada, de capital fechado, foi constituída em 29/03/11 e 
está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 – 11 andar – Sala 1101 Parte, 
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A Cia. é 
uma Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a explo-
ração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, pres-
tados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de trans-
missão e demais serviços complementares necessários à transmissão de ener-
gia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). • Da
concessão. A Cia. foi constituída a partir do Consórcio Luziânia-Niquelândia 
que foi o vencedor do Lote H do Leilão de Transmissão nº 06/11, realizado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 16/03/11. Lote H está com-
posto pelas seguintes instalações no Estado de Goiás: a) - SE 231/69 kV Ni-
quelândia, (3+1) x 10 Mva; e b) - SE 500/138 kV Luziânia, (3+1) x 75 Mva. 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO compostas pela Subestação Niquelândia, 
com transformação 231/69 kV – (3+1) x 10 Mva, e pela Subestação Luziânia, 
com transformação 500/138 kV – (3+1) x 75 Mva, respectivas conexões de 
unidades transformadoras, entrada de linha, interligação de barras, barramen-
tos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de 
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, adminis-
tração e apoio. A Cia. foi autorizada a iniciar a operação da SE Luziânia em 
09/06/14, tendo os equipamentos sido, efetivamente, energizados em 19/07/14, 
após o fim do período restritivo estabelecido pelo ONS, em função da Copa do 
Mundo de Futebol. Já a SE Niquelândia, teve sua entrada em operação no dia 
12/08/15.  Através da Resolução Autorizativa nº 4.289, em vigor a partir de 
28.08.2013, a  concessão foi acrescida das seguintes instalações no Estado de 
Goiás: Instalações de transmissão, na subestação Luziânia, compostas de: 
uma segunda transformação 500/138 kV – 3 x 75 Mva, respectivas conexões 
de unidades transformadoras, entrada de linha, interligação de barras, barra-
mentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções 
de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, admi-
nistração e apoio. A instalação adicional teve sua entrada em operação no dia 
09/11/15. 2. Base de preparação. As demonstrações financeiras foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A 
emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 
21/01/2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar 
as demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e cor-
respondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.1. Moeda 
funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Cia. Todos os saldos fo-
ram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de ou-
tra forma. 2.2. Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação destas de-
monstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reporta-
dos dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem di-
vergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma 
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
2.3. Ativo de contrato e remuneração do ativo de contrato. No início da 
concessão, a taxa de remuneração do ativo de contrato é estimada pela Cia. 
por meio de componentes internos e externos de mercado, por meio de avalia-
ções financeiras. A taxa de remuneração do ativo de contrato é estimada por 
concessão e utilizada para remunerar o ativo de contrato do referido Contrato 
de Concessão. O saldo do ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa 
futuro descontado pela TRAF - Taxa de Remuneração do Ativo de contrato 
referente ao Contrato de Concessão. São consideradas no fluxo de caixa futu-
ro as estimativas da Cia. na determinação da parcela mensal da TRAF que 
deve remunerar a infraestrutura e a indenização que se espera receber do 
Poder Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é considerado 
pela Cia. como o valor residual contábil no término da concessão. A Cia. utiliza 
os seus resultados históricos como base para determinação de suas estimati-
vas, levando em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as 
especificidades de cada leilão. 2.4. Determinação da taxa efetiva de juros do 
Ativo de contrato. A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de descon-
to que melhor representa a estimativa da Cia. para a remuneração financeira 
dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e 
prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro 
do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de con-
cessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Cia. 
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para 
refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despe-
sa no resultado. 2.5. Receita de operação e manutenção. As receitas oriun-
das dos serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas com 
base nos valores atribuídos pela Administração estimados para fazer face aos 
custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o 
prazo da concessão. 2.6. Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia. faz 
uso de técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em 
dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados ti-
pos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 15 oferece informações 
detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Cia. na determinação 
do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibi-
lidade dessas premissas. 2.7. Impostos, contribuições e tributos. Existem
incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos 
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza 
de LP e da complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças 
entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nes-
sas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impos-
tos já registradas. A Cia. constitui provisões, com base em estimativas cabí-
veis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades 
fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões ba-
seia-se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anterio-
res e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade 
tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpreta-
ção podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das con-
dições vigentes no respectivo domicílio da Cia. 3. Mudanças nas principais 
políticas contábeis. 3.1. Adoção do CPC 47 (IFRS 15). A Cia. adotou o CPC 
47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial em 
01/01/18. Como resultado, a Cia. não aplicou os requerimentos exigidos pela 
norma para o período comparativo apresentado. Esta norma requer que a Cia. 
deve reconhecer receitas para descrever a transferência de bens ou serviços 
prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a Cia. espe-
ra ter direito em troca desses bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser 
reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descon-
tos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bô-
nus de desempenho, penalidades ou outros itens similares são classificados 
pela norma como contraprestação variável. Entre eles, está a qualidade do 
serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços 
prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de ener-
gia elétrica. As informações sobre os indicadores de performance e o referido 
impacto contábil após a adoção do CPC 47 / IFRS 15. A norma requer que o 
direito ao recebimento de contraprestação em troca de bens e serviços trans-
feridos para um cliente deve ser classificado como ativo contratual quando 
esse direito estiver condicionado ao cumprimento de obrigações de desempe-
nho e não somente a passagem do tempo. Mesmo tendo concluído a obrigação 
de desempenho relativa à construção de suas infraestruturas de transmissão, 
a Cia. tem seu direito de receber contraprestação atrelado ao cumprimento de 
duas outras obrigações de desempenho: manter e operar a infraestrutura de 
transmissão construída. A Cia. avaliou suas operações à luz das novas normas 
contábeis, e conforme descrito no item 3.3 concluiu que a atividade de imple-
mentação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à 
contraprestação por bens e serviços está condicionada ao cumprimento de 
outra obrigação de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 
47, o contas a receber da implementação da infraestrutura. Até então classifi-
cado como ativo financeiro passa a ser classificado como ativo de contrato. A 
diferença nos critérios de mensuração foi contabilizada diretamente em lucros 
acumulados, líquido dos efeitos tributários. 3.2. CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos 
Financeiros. O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensu-
rar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou 
venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A Cia. adotou as alterações con-
sequentes ao CPC 40– Instrumentos Financeiros: Evidenciação, que são apli-
cadas às divulgações em 2018, mas que não foram aplicadas à informação 

comparativa. A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as cate-
gorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de 
mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e passivos financei-
ros da Cia., em 2018. O efeito da adoção do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores 
contábeis dos ativos financeiros em 2018 está relacionado apenas aos novos 
requerimentos de redução ao valor recuperável.

Ativos financeiros CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9
Caixa e equivalentes 
de caixa

Valor justo por meio do 
resultado

Valor justo por meio do 
resultado

Títulos e valores 
mobiliários

Valor justo por meio do 
resultado

Valor justo por meio do 
resultado

Ativo financeiro Empréstimos e 
recebíveis

Valor justo por meio do 
resultado

Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos financeiros
Empréstimos e 
financiamentos

Custo amortizado Outros passivos financeiros

3.3. Novas normas e interpretações efetivas. Pronunciamentos contábeis, 
orientações e interpretações novos e/ou revisados pelo CPC, que passam a 
vigorar a partir do exercício iniciado em 1º/01/2019: • CPC 06 (R2) - Opera-
ções de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrenda-
mento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 
16 – Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da 
referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O 
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único 
modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos fi-
nanceiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reco-
nhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” 
(por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou 
seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de 
um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os paga-
mentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de 
usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de 
uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com 
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo 
de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do 
arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mu-
dança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do 
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para 
determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de 
reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de 
uso. Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com 
base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 
06 (R1). Os arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de 
acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo 
entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), 
que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º/01/2019, exige que os 
arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas no CPC 06 (R1). A Cia. possui baixo volume com contratos de 
arrendamentos, cujos valores não são representativos. Não houve impactos 
significativos nas demonstrações financeiras com a adoção do CPC 06 (R2). • 
Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017 - CPC 32 - Tributos sobre o lucro - as al-
terações esclarecem que as consequências do IR sobre dividendos estão vin-
culadas mais diretamente a transações ou eventos passados que geraram 
lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade 
reconhece as consequências do IR sobre dividendos no resultado, outros re-
sultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entida-
de originalmente reconheceu estas transações ou eventos passados. Embora 
o CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária bra-
sileira essa melhoria não é aplicável à Cia. • Interpretação IFRIC 23 - Incerteza 
sobre o tratamento do IR - A Interpretação (ainda sem correspondência equi-
valente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) 
trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os 
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui espe-
cificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos 
tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se 
a entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as 
suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributá-
rios pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (pre-
juízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributá-
rios extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera 
as mudanças de fatos e circunstâncias. A Cia. não tem nenhum tratamento 
tributário incerto, mantendo uma conduta conservadora, atendendo regular-
mente a todas as legislações vigentes. 4. Base de mensuração. As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exce-
ção dos instrumentos financeiros não derivativos. 5. Principais políticas con-
tábeis. A Cia. aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstra-
ções financeiras. 5.1. Apuração do resultado. As receitas e despesas são 
reconhecidas pelo regime contábil de competência. A receita de venda de 
energia é reconhecida no resultado quando todos os riscos significativos e 
benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. A recei-
ta pela prestação de serviços é reconhecida no resultado tendo como base a 
etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, de 
acordo com a porcentagem do total de serviços a serem realizados, na medida 
em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados 
confiavelmente. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significa-
tiva na sua realização. 5.2. Receita operacional. A receita é reconhecida na 
extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para 
a Cia. e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é 
mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e encargos sobre vendas. Receita de concessão. a) 
Receita financeira de concessão. A receita financeira de concessão corres-
ponde à remuneração pela taxa de desconto, que corresponde à taxa interna 
de retorno do projeto, do fluxo incondicional de recursos estabelecido pelo 
poder concedente através da receita anual permitida (RAP). 5.3. Instrumen-
tos financeiros. Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a 
partir da data em que a Cia. se torna parte das disposições contratuais dos 
instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados 
ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos 
financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, 
onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua 
mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as 

regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos fi-
nanceiros. a) Ativos financeiros não derivativos. Os principais ativos finan-
ceiros reconhecidos pela Cia. são: caixa e equivalentes de caixa, ativo finan-
ceiro indenizável, e contas a receber. b) Passivos financeiros não derivati-
vos. Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Cia. são: fornece-
dores, empréstimos e demais contas a pagar. Após reconhecimento inicial, os 
passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do méto-
do da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cam-
bial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. O 
saldo de empréstimos é classificado como passivo financeiro não mensurado 
ao valor justo e reconhecidos pelo seu custo amortizado, utilizando o método 
de juros efetivos. O saldo de fornecedores de bens e serviços necessários às 
operações da Cia., cujos valores são reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridos até a data dos balanços. Estes saldos também são classi-
ficados como passivo financeiro reconhecido pelo custo amortizado. c) Desre-
conhecimento (baixa) dos ativos financeiros. Um ativo financeiro é baixado 
quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem e/ou quando 
a Cia. transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assu-
miu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem 
demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e a) 
a Cia. transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou b) 
a Cia. não transferiu, nem reteve substancialmente todos os riscos e benefí-
cios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Um passivo fi-
nanceiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. 
Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo 
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passi-
vo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração 
é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passi-
vo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na 
demonstração do resultado. d) Ativos e passivos financeiros derivativos. A
Cia. não mantém ativos ou passivos financeiros derivativos e não identificou 
contratos com características de derivativos embutidos separáveis. 5.4. Caixa
e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a fina-
lidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e, não, para inves-
timento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como 
equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente 
de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três 
meses ou menos, a contar da data da contratação. 5.5. Contas a receber. 
Destinam-se à contabilização dos critérios referentes ao suprimento de ener-
gia elétrica faturado ao revendedor, do ajuste do fator de potência, bem como 
de outros créditos assemelhados. Inclui a contabilização, entre outros, dos 
créditos provenientes da aplicação do acréscimo moratório, e engloba os va-
lores a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, registrados 
pelo regime de competência. O faturamento dos valores a receber foi efetuado 
conforme determinações do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, 
por meio dos avisos de créditos (AVCs) mensais. Foi constituída provisão em 
montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja re-
cuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada 
cliente com parcelas em atraso. O faturamento apurado com base no Contrato 
de Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT), associada à distribuidora 
CELG Distribuição S.A., foi celebrado em 20/02/14, com vigência a partir da 
data da disponibilização para entrada em operação das referidas instalações 
(19/07/14), até a extinção da concessão de uma das partes, cuja responsabi-
lidade pela coordenação, supervisão e controle da operação da geração e 
transmissão de energia elétrica no sistema interligado nacional, é a ONS. 
5.5.1. Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD. A
perda estimada em créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando 
existe uma evidência objetiva de que os clientes não serão capazes de liquidar 
todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a re-
ceber. A PECLD será constituída com base em análise dos riscos de realiza-
ção e reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração da Cia. 
para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber. 5.6. Ativo de 
contrato. Com a entrada em vigor em 1º/01/18 do CPC 47, o direito à contra-
prestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de 
desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmis-
soras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classifica-
das como um “ativo de contrato”. O ativo de contrato se origina na medida em 
que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infra-
estrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do 
projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação 
da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à 
medida que a Cia. opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de 
contrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação 
de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada além da 
passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebi-
do. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo 
de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por 
meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futu-
ro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas 
de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os 
fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é 
a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço 
público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os inves-
timentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não 
amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Con-
cedente ao final do contrato de concessão. A implementação da infraestrutura, 
atividade executada durante a fase de obra, tem o direito a contraprestação 
vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desem-
penho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o 
reconhecimento da receita e dos custos das obras relacionadas à formação 
desse ativo através dos gastos incorridos. 5.7. Depreciação. A depreciação é 
calculada com base nas vidas úteis dos ativos imobilizados, e são feitos testes 
periódicos de recuperação dos ativos. 5.8. Outros ativos e passivos. Um 
ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios eco-
nômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liqui-
dá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze 
meses, itens com liquidação superior são demonstrados como não circulan-
tes. 5.9. IR (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL). A Cia. optou 
pela tributação do lucro presumido, cuja base de cálculo do IR e da contribui-
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ção social é calculada por meio da aplicação do percentual de 8% e 12%, 
respectivamente, sobre a receita bruta, sobre os ganhos de capital e demais 
receitas. 5.10. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. O ajuste a valor 
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais 
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos 
e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos 
associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reco-
nhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios. Pos-
teriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas fi-
nanceiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de 
juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 5.11. Demonstrações dos 
fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está 
apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - De-
monstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. 5.12. Demonstrações dos valores adicionados. As demonstra-
ções do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas de acordo 
com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 5.13. Distribuição de 
dividendos. A política de reconhecimento contábil de dividendos está em con-
sonância com as normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais determi-
nam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamenta-
dos em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. 
O estatuto social da Cia. prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual 
seja distribuído a título de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o esta-
tuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento 
de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários, que deverão 
estar respaldados em resultados revisados por empresa independente, con-
tendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade da proposta.
Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas des-
tinações legais a Cia. registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo 
obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao passo que registra 
os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “Proposta de 
distribuição de dividendo adicional” no patrimônio líquido. 5.14. Empréstimos
e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos obtidos são reconheci-
dos pelo valor justo no recebimento dos recursos, líquido dos custos da tran-
sação e passam a ser mensurados pelo custo amortizado, sendo acrescido de 
encargos, juros e variações monetárias e/ou cambiais nos termos contratuais, 
incorridos até a data do balanço (vide Nota 7). 5.15. Informação por segmen-
to. A Cia. não possui diferentes segmentos de negócios e administra o resul-
tado das operações com base na estrutura da demonstração de resultados. 
Desta forma, não está sendo apresentada qualquer informação por segmento. 
6. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Bancos conta movimento 60 7
Aplicação financeira - BB CDB 1.370 1.583
Aplicação financeira - CDB C.E.F. 2.133 2.131
Aplicação financeira - Fundo de Investimento C.E.F. 2.335 5.021
Rendas a receber 383 199
Total 6.281 8.941
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor. Em 31 de dezembro, a aplicação financeira referente ao 
Certificado de Depósito Bancário – CDB – da Caixa Econômica Federal, foi 
remunerada à taxa de 95,50% a.a., da variação do Certificado de Depósito In-
terbancário – CDI. Já a aplicação financeira referente ao BB Compromissada 
e ao BB CDB, foram remuneradas à taxa de 94% da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário – CDI, enquanto que o Fundo de Investimento da Cai-
xa Econômica Federal está remunerado à taxa de 4,36% a.a. 7. Contas a re-
ceber. A composição do saldo de contas a receber apresenta o seguinte perfil:

2019 2018
Contrato de conexão Celg - SE Luziânia 212 75
Contrato de conexão Celg - SE Niquelândia 166 59
Disponibilidade da rede elétrica – AVC 1.393 1.555
Total 1.771 1.689
8. Impostos a recuperar. Em 31/12/19 e 2018, o total do grupo de tributos 
compensáveis está composto conforme a seguir:

2018 Adições
Compen-

sações
Transfe-
rências 2019

Saldo Negativo 2015 277 - (142) 48 183
Saldo Negativo 2016 341 - (279) 183 245
Saldo Negativo 2017 - 149 (120) - 29
Saldo Negativo 2018 - 96 (92) - 4

(a) 618 245 -633 231 462
IRRF sobre aplicações 
financeiras (b) 130 54 - (130) 54
IR - 14 (14) - -
Contribuição social sobre o 
lucro líquido - 5 (5) - -
Pis - 3 (3) - -
Cofins - 16 (16) - -

130 91 (39) (130) 54
TOTAL 748 337 (671) 101 516
a) O saldo negativo é uma nomenclatura que a Receita Federal utiliza para 
identificar os impostos retidos dos exercícios anteriores. Estes saldos com-
põem todos os impostos retidos na fonte sobre os faturamentos de órgãos 
públicos e aplicações financeiras, e serão compensados nas próximas apura-
ções. b) Refere-se ao imposto retido sobre os resgates de aplicações finan-
ceiras; 9. Ativos de contrato. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos 
de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Con-
cedente - Outorgante) e a Cia. (Operadora) regulamentam a exploração dos 
serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Cia., onde: ► O con-
trato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar; ► O contrato 
estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, com 
relação à manutenção e disponibilidade da rede. ► Ao final da concessão os 
ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente 
mediante pagamento de uma indenização; e ► O preço é regulado através 
de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela remuneração anual 
permitida (RAP), parcela garantida pelo poder concedente para remunerar o 
operador. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recupera-
da através de dois fluxos de caixa, a saber: a) parte através de valores a rece-
ber garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida 
(RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são deter-
minados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS, conforme contrato, 
e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da 
rede de transmissão disponibilizada; e b) parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo da concessão, esta a ser recebida diretamente 
do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização 
será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens 
reversíveis, com recebimento previsto para um período de 31 anos, cujos cri-
térios de pagamento ainda serão definidos pelo poder concedente.
Ativo Financeiro 2019 2018
Serviços de construção 134.459 122.595
Amortização (40.391) (28.310)
Total líquido 97.067 94.285
Segregação entre Curto e Longo Prazo 2019 2018
Circulante 8.923 12.075
Não circulante 88.144 82.210
Total 97.067 94.285
10. Empréstimos. Empréstimo Caixa Econômica Federal. Em 31/03/13, a 
empresa celebrou o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Fede-
ral no valor de R$32.590, conforme aprovado em 10/03/13. Os recursos desti-
nados a este investimento foram postos à disposição da SPE, sob a forma de 
dois subcréditos: a) Subcrédito FINISA/Infraestrutura – no valor de R$17.090, 
destinado a investimento em obras e serviços com recursos oriundos do Pro-
grama de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. A taxa 
de juros é de 118% do CDI ao ano, sobre o valor principal da dívida e possui 
período de carência de amortização do principal até o mês 03/16. b) Subcré-
dito FINISA/Equipamentos – no valor de R$15.500, destinado a investimento 
em máquinas e equipamentos oriundos do Programa de Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento – FINISA. A taxa de juros é de 3,5% ao ano, 
apurados sobre o saldo devedor, e seu período de carência se estendeu até 
o mês 03/14. Como garantia do financiamento, a Cia. assinou o contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao 
contrato de Concessão. Em 31/12/19, o valor de R$ 26.222 (R$ 29.684, em 
31/12/18), representa o saldo do empréstimo concedido pela Caixa Econômi-
ca Federal, totalmente liberado. 

Mutação dos Empréstimos 2018

Juros
Apro-

priados

Amor-
tização

de Juros

Amortiza-
ção do Em-

préstimo 2019
CEF Subcrédito Infraestrutura 21.671 1.489 (1.506) (1.442) 20.212
CEF Subcrédito Equipamentos 8.013 251 (254) (2.000) 6.010

29.684 1.740 (1.760) (3.442) 26.222

2017

Juros
Apro-

priados

Amorti-
zação de 

Juros

Amortiza-
ção do Em-

préstimo 2018
CEF Subcrédito Infraestrutura 23.064 1.549 (1.500) (1.442) 21.671
CEF Subcrédito Equipamentos 10.013 325 (325) (2.000) 8.013

33.077 1.874 (1.825) (3.442) 29.684

Segregação entre Curto e Longo Prazo
Curto  
Prazo

Longo  
Prazo Total

CEF Subcrédito Infraestrutura 1.444 18.769 20.213
CEF Subcrédito Equipamentos 2.003 4.006 6.009
Total 3.447 22.775 26.222
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros 
e obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram 
integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas a seguir: a) Não ceder 
ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do Contrato, bem como não 
vender ou alienar os bens financiados sem autorização expressa da Caixa 
Econômica Federal; b) Sem prévia autorização da Caixa, não realizar distribui-
ção de dividendos e/ ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, 
isoladamente ou em conjunto, supere 25%  do lucro líquido do exercício ante-
rior; c) Não firmar contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, 
e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a 
que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalva-
dos os AFAC’s durante o período de implantação do Projeto, bem como não 
efetuar redução de seu Capital social até a liquidação final das obrigações do 
contrato, sem prévia e expressa anuência da Caixa; d) Apurar, anualmente e 
durante todo o período de amortização deste Contrato, Índice de Cobertura do 
Serviço da Dívida, a ser apresentado anualmente com base em relatório pró-
prio e nas Demonstrações Financeiras anuais da Beneficiária; e) Manter, per-
manentemente, o capital social subscrito e integralizado na proporção mínima 
de 20% do total dos investimentos realizados no Projeto; f) Manter, durante o 
período de amortização do contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores 
equivalentes a três vezes o valor da prestação mensal vincenda do serviço da 
dívida incluindo principal, juros e demais despesas pagas; g) Manter o Índice 
de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) anual em uma relação mínima de 
1,20, na fase de amortização, calculado conforme metodologia constante no 
contrato. 11. IR e contribuição social diferido. Os impostos sobre a renda 
diferidos são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de 
IR e contribuição social diferidos são calculados com base nas leis tributárias 
promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A Administração avalia, pe-
riodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos 
sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal apli-
cável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR 
diferido foi apurado sobre o lucro tributável, ajustado pelas diferenças tempo-
rais pela alíquota de 15%, considerando o adicional de 10% para os lucros 
que excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto que a CSLL está 
constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, ajustado pelas diferen-
ças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. O IR e contribuição 
social diferidos da Cia. é composto como segue:

Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/18 912 504 1.416
Adições 2019 1.784 273 161 434
Amortização (2) (8) (10)
Saldo em 31/12/19 1.183 657 1.840
12. Partes relacionadas. Em 31/12/19 a Cia. apresentou as seguintes opera-
ções com partes relacionadas: 12.1 Remuneração de administradores. Em 
31/12/19, a remuneração dos Administradores foi de R$255 (R$188 em 2018). 
12.2 Operações comerciais

Nome
Partes  

relacionadas
Natureza da 

operação 2019 2018
Ativo

Furnas Centrais Elétricas S.A. Empresa ligada
Serviço de 

Transmissão 10 22
10 22

Resultado
Despesas
State Grid Brasil Holding - Aluguel Acionista Aluguel (134) (69)
Furnas Centrais Elétricas Empresa ligada CCI (53) (173)
Furnas Centrais Elétricas Empresa ligada O&M (427) (344)
Serra da Mesa Transmissão de 
Energia Elétrica S.A. Empresa ligada O&M (1.066) (1.062)
Serra da Mesa Transmissão de 
Energia Elétrica S.A. Empresa ligada CCI (101) (112)

(1.781) (1.760)
Receitas
Furnas Centrais Elétricas S.A. Empresa ligada Faturamento 124 124
Paranaíba Transmissora de 
Energia S.A. Empresa ligada CCI - 32

124 156
13. Patrimônio líquido. a) Capital social. Em 29/03/11, com base na Ata de 
Assembleia de Constituição foi constituída a empresa com a integralização do 
capital social no valor de R$1 com a emissão de 1.000  ações ordinárias, sem 
valor nominal, sendo o capital integralizado pela State Grid Brazil Holding S.A. no 
valor de R$0,51 correspondentes a 510 ações, e por Furnas Centrais Elétricas 
S.A. no valor de R$0,49 correspondentes a 490 ações. No exercício de 2012 
foram integralizadas 1.900.000 novas ações ON passando o Capital Social para 
R$1.901. No exercício de 2013 foram integralizadas 9.868.000 novas ações ON 
passando o Capital Social para R$11.769. No exercício de 2014 foram integrali-
zadas 11.821.000 novas ações ON passando o Capital Social para R$23.590. Em 
05/01/15, com base na ARCA em 01/10/14, que aprovou o aumento do capital 
social, foi efetuada a integralização do capital social no valor de R$1.715, pro-
porcional à participação acionária de cada sócio, com a emissão de 1.715.000 
novas ações ON, sem valor nominal, passando o Capital Social de R$23.590, 
para R$25.305. Em 23 de março e 27/03/16, com base na ARCA em 12/08/16, 
que aprovou o aumento do capital social, foi efetuada a integralização do capital 
social no valor de R$8.000, proporcional à participação acionária de cada sócio, 
com a emissão de 8.000.000 novas ações ON, sem valor nominal, passando o 
Capital Social de R$25.305, para R$33.305. Em 21/08/18, através do Instrumen-
to Particular de Dação em Pagamento datado em 13/12/17, resolvem as Partes 
celebrar o Termo de Transferência de Ações e Quitação/Amortização. Em caráter 
irrevogável e irretratável, Furnas transfere à Eletrobrás sua participação acionaria 
na Cia. Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., livre e desembaraçada de quais-
quer ônus ou gravames.  Em 31/12/19, o capital social subscrito e integralizado 
da Cia. é de R$33.305, dividido em 33.305.000 ações ON subscritas e integrali-
zadas  (R$33.305 em 31/12/18), sem valor nominal, pela STATE GRID BRAZIL 
HOLDING S.A. e CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, 
na proporção de 51% e 49%, respectivamente.A composição do capital social 
subscrito da Cia. para os exercícios de 2019 e 2018 é como se segue:
State Grid Brazil Holding S.A. R$ 16.986
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. R$ 16.319

R$ 33.305
b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro 
líquido do exercício, observando- se os limites previstos pela Lei das S.A.. c) 
Reserva de retenção de lucro. Foram constituídas reservas para atender 
as necessidades de investimentos e manutenção do capital de giro da Cia. 
mediante a destinação de até 100% do lucro líquido remanescente, após as 
determinações legais e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é 
suportada por orçamento de capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de 
Acionista. d) Reserva de lucros a realizar. A Administração da Cia., em con-
formidade com a legislação brasileira, propôs a destinação do saldo existente 
em lucros acumulados para a reserva de lucros a realizar. Essa reserva é 

composta pela parcela dos lucros ainda não realizados financeiramente (ape-
sar de contábil e economicamente realizados) pela Cia. e) Dividendos. Em
24/05/2019, foi realizada a reunião do Conselho de Administração para a dis-
tribuição de 25% dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018, 
e a distribuição dos dividendos acima de 25% do lucro líquido de exercícios 
anteriores, autorizado pela Caixa Econômica Federal, através do Ofício Nº 
3658/18/GIGOVRJ, de 27/12/18. A Cia. distribuiu os dividendos da seguinte 
forma: • Dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018: R$2.530 em 
31/05/19, sendo R$ 0,0760 para cada ação; • Distribuição dos dividendos aci-
ma de 25% do lucro líquido de exercícios anteriores: R$ 4.500 em 31/05/19, e, 
R$ 2.500 em outubro de 2019. 
Lucro Líquido do Exercício 12.654
Reserva Legal 5% (633)
Base de Cálculo 12.021
Dividendos Mínimos Obrigatórios 25% 3.005
14. Receita operacional líquida
Receita Operacional Bruta 2019 2018
Receita de operação e manutenção 4.438 7.357
Rendimentos líquidos sobre ativo de concessão 14.864 9.658
Deduções da Receita Operacional
Pis (108) (105)
Cofins (501) (485)
‘Encargos do consumidor (664) (731)
Receita Operacional Líquida 18.029 15.694
15. Custo dos serviços prestados 2019 2018
Operação e manutenção - O&M (1.943) (1.513)
Gastos operacionais 109 (253)

(1.834) (1.766)
16. Resultado financeiro 2019 2018
Receitas Financeiras
Receitas de aplicações financeiras 408 417
Outras receitas financeiras 103 5

511 422
Despesas Financeiras
Juros e multas (2) (1)
Juros sobre empréstimos (1.740) (1.863)
Outras despesas financeiras (56) (98)

(1.798) (1.962)
Resultado financeiro, liquido (1.287) (1.540)
17. Instrumentos financeiros
17.1 Classificação dos instrumentos financeiros por categoria

2019 2018

Ativos financeiros
Custo 

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa - 6.281 6.281 8.941
Contas a receber 1.771 - 1.771 1.689
Despesas antecipadas e 
Adiantamentos 153 - 153 61

1.924 6.281 8.204 10.691
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contá-
beis, pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou es-
tão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais 
passivos financeiros da Cia. em 31/12/19 são mensurados ao custo amortiza-
do, conforme demonstrados a seguir:
Passivos financeiros 2019 2018
Empréstimos 26.222 29.684
Salários e encargos 44 160
Impostos e contribuições sociais 374 354
Encargos setoriais 402 327

27.042 30.524
17.2 Classificações contábeis e valores justos. No que tange ao cálculo dos 
valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores 
contábeis e valores justos, consideramos: Caixa equivalentes de caixa - contas 
correntes conforme posição dos extratos bancários. Ativo de contrato - o ativo 
de contrato no início da concessão é mensurado ao valor justo e posteriormente 
mantido ao custo amortizado. No início de cada concessão, a taxa interna de 
retorno é calculada baseada no custo de capital próprio e está auferida através 
de componentes internos e de mercado. Empréstimos e financiamentos - a Cia. 
considera que os valores justos para o financiamento do BNDES são conside-
rados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos 
similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor 
justo. • Nível 1 - Preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos e 
passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídos no Nível 
1 que são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente preços ou indireta-
mente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que 
não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela Cia. a valor 
justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não houve instrumen-
tos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências de níveis 
no exercício observado. Gerenciamento do capital. A política da Administração 
é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, do 
setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Adminis-
tração monitora os retornos sobre capital, que a Cia. define como resultados de 
atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração 
também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 17.3 Gestão 
de risco. As operações financeiras da Cia. são realizadas por intermédio da área 
financeira de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabi-
lidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais 
fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio da Cia. são: a) Riscos 
de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como objetivo 
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, 
principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de 
preços e moedas. A Cia. não tem pactuado contratos de derivativos para fazer 
hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, 
que periodicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, 
sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com os demais par-
ceiros do mercado. A Cia. também não pratica aplicações de caráter especula-
tivo ou quaisquer outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais. As atividades 
do setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao 
meio ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente causar 
degradação ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. 
Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem 
obrigar a Cia. retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas a Cia. 
procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimen-
to de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem observadas 
nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo o foco 
no desenvolvimento sustentável de seu negócio. Os instrumentos financeiros 
constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes apresentam-se 
pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para determinação do 
valor de mercado foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias de 
avaliação apropriadas para cada situação. 17.4  Avaliação dos instrumentos 
financeiros. Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais 
como caixa e equivalentes apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo 
ao valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as 
informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situ-
ação. 18. Seguros. A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. O resumo das apólices vigentes em 31/12/19 é como segue: 

Local Tipo Seguradora
Valor Segurado 

(R$1,00) Data Início Data Fim
SE Lz 
e Nq RC TÓKIO MARINE R$ 10.000.000,00 26/09/2019 26/09/2020
SE Lz 
e Nq RO FAIRFAX R$ 65.501.587,56 26/09/2019 26/09/2020

SPE D&O
STARR

INTERNATIONAL R$ 10.000.000,00 11/06/2019 11/06/2020

Diretor Presidente e Técnico – Jorge Raul Bauer
Diretor Administrativo e Financeiro – João Cursino Neto

Contador – Ronaldo Borges de Andrade

Relatório do Auditor Independente Sobre As Demonstrações Financeiras
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Luziânia-Niquelân-
dia Transmissora S.A. (“Cia.”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/19 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira Luziânia-Niquelândia 
Transmissora S.A., em 31/12/19, 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 conduzi-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos. Demonstra-
ções do valor adicionado. As demonstrações do valor adicionado (DVA) re-
ferentes ao exercício findo em 31/12/19, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração da Cia., e apresentadas como informação suplementar para fins 
de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em con-
junto com a auditoria das demonstrações contábeis da Cia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as 
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamen-
to Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pro-
nunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações con-
tábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração da Cia. 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 

Administração, que deve ser disponibilizado após a data desse relatório. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele 
nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o 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 comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, 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 
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 res-
posta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção 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. • Obtivemos en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a 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 Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuida-
de operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos traba-
lhos.  São Paulo, 24/01/2020. Russell Bedford Brasil - Maciel Auditores S/S - 2 
CRC RS 5.460/O-0 “T” SP; Roger Maciel de Oliveira - Contador 1 CRC RS 
71.505/O-3 “T” SP - Sócio Responsável Técnico.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados semestre findo em 31 de dezembro 
de 2019 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por quotas)

Demonstrações dos fluxos de caixa semestre findo em 
31 de dezembro de 2019 e exercícios findos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
semestre findo em 31 de dezembro de 2019 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 30 de junho de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Disponibilidades 4 27.833 24.169
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 5 13.935 12.800
Título e Valores Mobiliários 5 2.397 2.262
Carteira de Câmbio 6 11.655 10.321
Corretagem a Receber 457 600
Outros creditos - diversos 7 2.505 3.517
Despesas Antecipadas 8 279 251

59.061 53.920
Participações em Coligadas e Controladas 9 2 2
Imobilizado de Uso 10 482 548
Intangível 11 803 831

1.287 1.381
Total do ativo 60.348 55.301
Passivo e patrimônio líquido Nota 2019 2018
Circulante
Relações Interdependências 12 15.200 11.745
Carteira de Câmbio 6 14.238 12.693
Obrigações Sociais e Estatutárias 13 805 935
Obrigações Fiscais e Previdenciárias 14 1.278 1.318
Outras Obrigações 15 10.732 12.438

42.253 39.129
Patrimônio líquido
Capital Social 17 15.498 15.498
Reservas de Lucros 2.598 675
Ajuste de Avaliação Patrimonial (1) (1)

18.095 16.172
Total do passivo e patrimônio líquido 60.348 55.301

Capital social Reservas de Lucros Ajuste de Avaliação Patrimonial Lucros acumulados Total
Saldos em 30 de Junho 2019 15.498 675 (1) 428 16.600
Lucro Líquido do Semestre - - 1.505 1.505
Juros sobre Capital Próprio - - - - -
Distribuição dividendos - - (10) (10)
Constituição de reserva de lucro - 1.923 - (1.923) -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 15.498 2.598 (1) - 18.095
Saldos em 31 de Dezembro 2018 15.498 675 (1) - 16.172
Lucro Líquido do Exercício - - - 2.456 2.456
Juros sobre Capital Próprio - - - (360) (360)
Distribuição dividendos - - - (173) (173)
Constituição de reserva de lucro - 1.923 - (1.923) -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 15.498 2.598 (1) - 18.095
Saldos em 31 de Dezembro 2017 9.000 8.018 - - 17.018
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.209 3.209
Juros sobre Capital Próprio - - - (1.144) (1.144)
Aumento de capital pela capitalização da reserva de lucro 6.498 (6.498) - - -
Distribuição dividendos - (845) - (2.065) (2.910)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - (1) - (1)
Saldos em 31 de Dezembro 2018 15.498 675 (1) - 16.172

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.

Nota
2º Se- 

mestre 2019 2018
Resultado da intermediação financeira
Resultado de Operações de câmbio 18 40.976 80.316 79.698
Resultado de operações com titulos
 e valores mobiliarios 5 437 1.077 1.061
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1) (1) -
Resultado bruto da intermediação financeira 41.412 81.392 80.759
Outras receitas/despesas operacionais
Receitas de Prestação de Serviços 2.742 5.443 5.627
Despesas de pessoal 19 (6.380) (13.499) (12.021)
Outras despesas administrativas 20 (33.619) (66.074) (66.227)
Despesas tributárias 21 (2.422) (4.781) (5.254)
Resultado de Participações em Coligadas
 e Controladas 9 1.177 2.230 1.818
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 22 678 1.632 701
Resultado Operacional 3.588 6.343 5.403
Resultado não operacional - (1) 2
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações no resultado 23 3.588 6.342 5.405
Provisão para Imposto de renda 23 (235) (529) (591)
Provisão para Contribuição social 23 (148) (332) (507)
Ativo Fiscal Diferido 23 (98) 315 450
Participações nos lucros e resultados (1.602) (3.340) (1.548)
Lucro líquido 1.505 2.456 3.209
Lucro por quota:
Quantidade de quotas 15.498 15.498 15.498
Lucro liquido por quotas 0,10 0,16 0,21

Nota
2º Se-

mestre 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre/exercício 1.505 2.456 3.209
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido:
Equivalência patrimonial 9 (646) (1.182) (1.293)
Dividendos Desproporcionais 9 (531) (1.048) (525)
Depreciações e amortizações 220 415 383
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 (PECLD) 1 1 -
Perda de Capital - 1 (2)
Ativo Diferido 98 (315) 450
Atualização monetárias depositos judiciais (18) (32) (25)
Variação de ativos e passivos operacionais
Títulos e valores mobiliários (65) (135) (137)
Disponibilidades em moedas estrangeiras (5.472) (3.774) (406)
Outros créditos 14.651 (164) 10.856
Outros valores e bens (46) (28) (86)
Outras obrigações (12.980) 3.123 (8.656)
Caixa líquido gerado (consumido)
 pelas atividades operacionais (3.283) (682) 3.768
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento pela aquisição de ativos permanentes (195) (322) (527)
Dividendos recebidos 9 1.070 2.563 1.271
Recebimento pela venda do Imobilizado - - 9
Caixa líquido gerado pelas atividades
 de investimento 875 2.241 753
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre capital próprio pagos - (360) (1.144)
Dividendos pagos 17 (10) (173) (2.910)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento (10) (533) (4.054)
Aumento (diminuição) no caixa
 e equivalentes de caixa (2.418) 1.026 467
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do semestre/exercício 17.785 14.341 13.874
Caixa e equivalentes de caixa no final 
do semestre/exercício 3 15.367 15.367 14.341
Aumento (diminuição) no caixa e 
 equivalentes de caixa (2.418) 1.026 467

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional. A B&T Corretora de Câmbio Ltda., (“B&T Corretora 
ou Corretora”) autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tem por ob-
jetivo social a intermediação em operações de câmbio e atuação no mercado de 
câmbio de taxas flutuantes, de acordo com as normas legais e regulamentares 
vigentes. Em reunião do dia 31 de agosto de 2018, a diretoria decidiu realizar uma 
reorganização societária, criando uma Holding denominada B&T Participações 
S.A. O processo de reorganização societária teve sua aprovação pelo Banco 
Central do Brasil no mês de em novembro de 2018. 2. Elaboração e apresenta-
ção das demonstrações contábeis. 2.1. Base de elaboração. As demonstra-
ções contábeis da Corretora são de responsabilidades da Administração e foram 
preparadas de acordo com as diretrizes das Leis no. 4.595/64 (lei do Sistema Fi-
nanceiro Nacional) e 6.404/76 (Lei das S/A) com as alterações introduzidas pelas 
Leis n° 11.638/07 e 11.941/09, para contabilização das operações, associadas as 
normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
do Brasil (BACEN), apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações contá-
beis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora com ata de reunião realizada 
pelos quotistas em 17 de fevereiro de 2020. 2.2. Descrição das principais práti-
cas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis. a) 
Moeda funcional e de apresentação. As demonstrações contábeis são apre-
sentadas em milhares de reais (R$mil), que é a moeda funcional e de apresenta-
ção da Corretora. b) Caixa e equivalentes de caixa. As demonstrações dos flu-
xos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com a Resolução CMN nº 
3.604/08, sendo caixa e equivalentes de caixa os saldos de disponibilidades e 
aplicações interfinanceiras de liquidez imediatamente conversíveis ou com prazo 
original igual ou inferior a 90 dias. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez. 
Registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
d) Títulos e valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários são avaliados e
classificados de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular BACEN nº
3.068/01, nas seguintes categorias:  i. Títulos para negociação - títulos adquiridos
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São ajustados
pelo seu valor de mercado em contrapartida ao resultado do exercício.   ii. Títulos
disponíveis para venda - títulos que não se enquadrem para negociação nem
como mantidos até o vencimento. São ajustados pelo seu valor de mercado em
contrapartida à conta destacada do Patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tri-
butários. iii. Títulos mantidos até o vencimento - títulos adquiridos com a intenção
e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São
registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período. Nesta categoria, os títulos não são ajusta-
dos ao seu valor de mercado. Para os títulos reclassificados para esta categoria,
o ajuste de marcação a mercado é incorporado ao custo, sendo contabilizados
pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. e) Corretagem 
a Receber. A Corretora considera cada transação no cálculo desse montante,
registrando, quando relevante, a débito nesse grupo de contas em contrapartida
à rubrica “Receita de Prestação de Serviços”, no resultado. A provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa é constituída com base na análise dos riscos de reali-
zação dos créditos a receber, em montante considerado pela Administração como
suficiente para cobrir eventuais perdas. f) Participações em Coligadas e Con-
troladas. O investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial,
segundo o qual a participação proporcional nos lucros ou prejuízos dessa Corre-
tora é reconhecida na demonstração do resultado. g) Imobilizado de uso e In-
tangível. É registrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das respec-
tivas depreciações e amortizações acumuladas. As depreciações e amortizações
são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas nas
Notas Explicativas n° 10 e n° 11. h) Outros ativos e passivos circulantes. São
demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendi-
mentos e encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia e,
quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor
de mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses
são classificados no ativo e passivo circulantes respectivamente. i) Provisões.
São reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) resultantes 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 esti-
mativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada
período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obriga-
ção. j) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social. A provisão
para Imposto de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$240. A alíquota da
contribuição social para as instituições financeiras, foi elevada de 15% para 20%
para o período-base compreendido entre 1 de setembro de 2015 a 31 de dezem-
bro de 2018, nos termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da
Medida Provisória (MP) 675/2015). Sendo que a partir do 1º semestre de 2019
esta alíquota retornou para 15% conforme previsto em lei. O efeito do imposto de
renda diferido ativo sobre as diferenças temporárias entre os registros contábeis
e fiscais e sobre a expectativa dos benefícios futuros sobre o saldo dos prejuízos
fiscais e das bases negativas da contribuição social, é registrado somente quando
existe segurança suficiente sobre a sua realização, através de estudos técnicos e
análises realizados pela administração. k) Operações de Câmbio. São demons-
tradas pelos valores de realização, incluindo os rendimentos (em base “pro-rata
dia”), as variações cambiais auferidas, e provisão para perdas (quando aplicável).
l) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. As práticas contábeis
para registro, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes e obri-
gações legais estão consubstanciadas na Resolução BACEN nº 3.823/09, sendo 
estas as seguintes: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando 
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os 
ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicati-
va; • Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avalia-
das como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficien-
te segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 
como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e • Obriga-
ções legais: são registradas como exigível independente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito. m) Direitos e obrigações. Os direitos e as obrigações 
sujeitos à variação monetária estão demonstrados pelos seus valores atualiza-
dos. n) Apuração do resultado. As receitas e despesas são registradas de acor-
do com o regime de competência que estabelece que as receitas e despesas 
devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do 
pagamento ou recebimento. As operações com taxas pré-fixadas são registradas 
pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro 
são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As recei-
tas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” 
dia. o) Resultado financeiro. Representa os juros sobre aplicações em títulos 
públicos, remunerados pela taxa oficial, que são reconhecidos nos resultados do 
exercício pelo regime de competência. p) Juros sobre capital próprio. A Corre-
tora utiliza o benefício fiscal da distribuição de lucros na forma de juros sobre o 
capital próprio, como permitido por lei. Os juros são contabilizados de acordo com 
as disposições contidas na Lei nº 9.249/95, para efeito de dedutibilidade, limitados 
à variação “pro rata dia” das taxas de juros de longo prazo - TJLP. 
3. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Disponibilidade em moeda local 234 558
Depósitos Bancários 1.198 983
Aplicações interfinanceiras de liquidez 13.935 12.800

15.367 14.341

4. Disponibilidades 2019 2018
Disponibilidades em moeda local 234 558
Depósitos bancários 1.198 984
Disponibilidades em moedas estrangeiras 26.401 22.627

27.833 24.169
5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Imobiliários
Aplicações Interfinanceiras 2019 2018
de Liquidez 13.935 12.800
Aplicações 
Interfinanceiras 
de Liquidez Vencimento Tipo

Quan-
tidade

Valor  
de 

Custo
Valor de  

Mercado

Ajuste 
de  

Mercado
. LTN - Letras do Tesouro 
Nacional 01/04/2020 LTN 13.943 13.931 13.935 -
Total de LTN 13.943 13.931 13.935 -

2019 2018
Títulos Valores Mobiliários 2.397 2.262

Títulos e Valores
 Imobiliários Vencimento Tipo

Quan-
tidade

Valor 
de 

Custo
Valor de 

Mercado

Ajuste 
de  

Mercado
. LFT - Letras Financeiras 
do Tesouro 01/09/2022 LFT 229 2.011 2.397 -
Total de LFT 229 2.011 2.397 -
As aplicações em títulos públicos da Corretora possuem liquidez diária (operações 
compromissadas), cujos valores são regulados pelo Governo Federal. No exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Corretora auferiu resultado com 
aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários no montante 
de R$1.077 e R$1.061, respectivamente. O valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários foram apurados com base em preços e taxas praticados nas datas 
dos balanços, divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capitais – ANBIMA e encontravam-se custodiados no Banco 
Ourinvest.
6. Carteira de Câmbio 2019 2018
Ativo
Câmbio comprado a liquidar 1.603 639
Direitos sobre venda de câmbio 12.634 12.119
(-) Adiantamentos em moeda nacional recebidos (2.582) (2.437)

11.655 10.321
Passivo
Câmbio vendido a liquidar 12.632 12.090
Obrigação por compra de câmbio 1.606 640
(-) Adiantamentos de contrato de câmbio - (37)

14.238 12.693
7. Outros créditos 2019 2018
Adiantamentos e antecipações salariais 52 43
Adiantamentos a fornecedores 9 51
Adiantamento para Viagens 16 11
Depositos Judiciais 569 538
Caução e Valores em Garantia 199 126
Impostos e contribuições a recuperar 681 669
Valores a receber de Sociedade Ligadas 610 943
Devedores diversos 369 1.136

2.505 3.517
8. Despesas Antecipadas 2019 2018
Vale refeição 66 70
IPTU 7 2
Seguros 17 12
Software 97 57
Vale Alimentação 55 62
Despesas Financeiras - 48
Despesas diversas 37 -

279 251
9. Participações em Coligadas e Controladas
O saldo do investimento é composto conforme segue :
B&T Consultoria e Serviços Ltda

2019 2018
Informações relevantes
Capital total 39% 39%
Capital social 5 5
Total do ativo 846 1.256
Patrimônio líquido 5 5
Resultado do exercício 3.190 3.153
Evolução dos investimentos
No inicio do exercício 2 2
Resultado de equivalência patrimonial 1.182 1.293
Dividendos Desproporcionais 1.048 525
Dividendos distribuídos (2.230) (1.818)
No fim do exercício 2 2
Evolução dos Dividendos a Receber
No inicio do exercício 943 395
Dividendos distribuídos 1.182 1.294
Dividendos Desproporcionais 1.048 525
Dividendos recebidos (2.563) (1.271)
No fim do exercício 610 943
Em abril de 2018, a Corretora vendeu 10% da sua participação societária na   em-
presa B&T Consultoria e Serviços Ltda. A controlada B&T Consultoria e Serviços 
Ltda, tem por objeto social a assessoria e consultoria de comercio exterior e a 
prestação de serviços na área de câmbio.
10. Imobilizado de uso

% Custo
Depreciação 

acumulada
2019 2018

Líquido Líquido
Instalações 10 69 (12) 57 55
Móveis e equip. de uso 10 595 (319) 276 267
Sistema de comunicação 20 135 (112) 23 38
Sistema de processamento de dados 20 848 (735) 113 163
Veículos 20 74 (61) 13 25

1.721 (1.239) 482 548
11. Intangível

% Custo
Amortização 

acumulada
2019 2018

Líquido Líquido
Gastos em imóveis de terceiros 33 944 (861) 83 173
Gastos com aquisição de software 20 526 (283) 243 278
Gastos com cessão de direito 20 273 (95) 178 118
Sistemas em Desenvolvimento 20 332 (33) 299 262

2.075 (1.272) 803 831
12. Relações interdependências. Referem-se a ordens de pagamento em moe-
da estrangeira de terceiros pendentes de liquidação na data do balanço, registra-
das conforme Carta Circular nº 3.794/16, em contrapartida a conta de disponibili-
dades de moedas estrangeiras.

2019 2018
Relações Interdependências 15.200 11.745

15.200 11.745
13. Obrigações sociais e estatutárias 2019 2018
Juros sobre capital próprio - 87
PLR - Empregados 805 848

805 935

14. Obrigações fiscais e previdenciárias 2019 2018
Impostos a recolher de terceiros 80 109
Impostos e contribuições sobre salários 300 300
Cofins a Recolher 307 293
IOF a Recolher 490 498
Outras Obrigações Fiscais e Previdenciarias 101 118

1.278 1.318
15. Outras Obrigações 2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar (a) 6.766 6.713
Credores diversos - País (b) 3.393 5.184
Provisões de Passivos Contigentes (c) 573 541

10.732 12.438
a) Provisão de férias, 13 salário e das contas a pagar de despesas administrativas;
b) Transferência em curso de moeda e depósito de garantia de postos;
c) Vide nota explicativa 16.
16. Contingências. a) Passivos contingentes classificados como perdas
prováveis. A Corretora a partir de setembro de 2015 discute judicialmente a
lei que aumentou a alíquota de CSSL das empresas financeiras e seguradoras
para 20%. A Corretora recolheu judicialmente o valor da diferença da majoração
da alíquota de 5% cujo montante na conta de depósitos judiciais em 31 de de-
zembro de 2019 acumulava R$569 (R$538 em 2018).
Passivos Contingentes 2019 2018

Fiscais Cíveis Total Total
Saldo no ínico do exercício 538 3 541 418
Constituições/Reversões 32 - 32 123
Saldo no final do exercício 570 3 573 541
Depósito Judicial 2019 2018

Fiscais Cíveis Total Total
Saldo no ínico do exercício 538 - 538 381
Constituições/Reversões 31 - 31 157
Saldo no final do exercício 569 - 569 538
b) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis. A Correto-
ra é ré em processos de natureza fiscal e processos administrativos no Banco 
Central, para os quais foram apresentadas as defesas na esfera administrativa. 
As contingências foram avaliadas pelos advogados com probabilidade de perda 
possível e não são reconhecidas contabilmente.

2019 2018
Processos Cíveis (i) 415 143
Processos Fiscais (ii) 641 861
Processos Administrativos (iii) 13.929 5.681

14.985 6.685
i) Tratam-se de ações em que se discute responsabilidade cível, especialmente
com base no Código de Defesa do Consumidor.
ii) Tratam-se de processos em que se discute PerdComps não reconhecidas
pela SRF.
iii) Refere-se aos Processos Administrativos do Bacen em que se discute
determinadas operações de câmbio.
i) Tratam-se de ações em que se discute responsabilidade cível, especialmente
com base no Código de Defesa do Consumidor. ii) Tratam-se de processos em 
que se discute PerdComps não reconhecidas pela SRF. iii) Referem-se Pro-
cessos Administrativos  do Bacen em que se discute determinadas operações 
de câmbio.  17. Patrimônio líquido. 17.1. Capital social: O capital social to-
talmente integralizado é de R$ 15.498 (quinze milhões de reais, quatrocentos 
e noventa e oito mil reais), é representado por 15.498.000 quotas com valor 
unitário de R$ 1,00 cada (Em novembro de 2018, foi aprovado pelo Bacen, o 
aumento de capital de R$ 6.498). 17.2. Dividendos. O Contrato Social vigente 
da Corretora, após a deliberação dos quotistas, prevê a distribuição anual de di-
videndos do lucro líquido apurado no exercício social. Adicionalmente, também 
é previsto a distribuição de dividendos intermediários. No exercício de 2019 
a Corretora distribuiu dividendos aos quotistas, no valor de R$ 173 (Em 2018 
R$ 2.910). 17.3. Reserva de lucros. As reservas de lucros são as contas de 
reservas constituídas pela apropriação de lucros da Corretora, para atender a 
várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por proposta dos órgãos da 
Administração. No exercício de 2019, a Corretora constituiu reserva de lucro, 
no valor de R$ 1.923 (Em 2018 R$ 0). 17.4. Juros sobre capital próprio. No
exercício de 2019, a Corretora realizou o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, no montante de R$ 360 (R$ 1.144 em 2018) calculados com base na 
taxa de juros de longo prazo (TJLP), nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95.  
18. Resultado de operações de câmbio. O Resultado de Câmbio é originado
das operações de compra e venda de moedas estrangeiras, sendo as receitas
e despesas contabilizadas pelo regime de competência.

2º Semestre 2019 2019 2018
Rendas de Operações de Câmbio 43.072 84.315 83.767
Despesas de Operações de Câmbio (2.096) (3.999) (4.069)

40.976 80.316 79.698
19. Despesa de pessoal. Os Administradores da Corretora são remunerados
por meio de pró-labore, registrado na Rubrica “Despesas de Honorários” no
Grupo de “Despesas de pessoal”. Aos empregados são concedidos benefí-
cios de curto prazo, tais como contribuições para a seguridade social e bene-
fícios não monetários como assistência médica, vale alimentação e refeição.
A Corretora não possui benefícios de longo prazo, pós-emprego, de rescisão
de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações e nenhum saldo
pendente com o pessoal-chave da administração.

2º Semestre 2019 2019 2018
Proventos 2.814 6.182 5.243
Benefícios 1.659 3.341 3.220
Honorários 738 1.439 1.404
Encargos sociais 1.121 2.445 2.048
Remuneração de estagiários 48 92 106

6.380 13.499 12.021
20. Outras despesas administrativas 2º Semestre 2019 2019 2018
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 10.034 18.945 18.225
Processamento de dados 1.627 3.124 2.457
Aluguéis (a) 1.935 3.855 3.587
Serviços do sistema financeiro 17.405 34.883 36.884
Comunicações 261 509 438
Serviços técnicos especializados 25 85 139
Amortização e depreciação 220 415 383
Material 43 81 70
Viagens no país 91 203 215
Promoções e relações públicas 87 138 123
Propaganda e publicidade 310 630 753
Despesa de Manutenção e
Conservação de Bens 85 170 165
Despesas de Transporte 451 916 735
Outros 1.045 2.120 2.053

33.619 66.074 66.227
(a) A partir de 1 de Dezembro de 2016 a Corretora iniciou operações com lojas
próprias de câmbio turismo nos estados do RJ, PE, DF, AL, ES e PB. A abertura
das obrigações assumidas sobre os contratos de aluguéis das lojas está descri-
ta na nota explicativa nº 24.
21. Despesas Tributárias 2º Semestre 2019 2019 2018
Imposto sobre serviços - ISS 282 568 561
Contribuição ao Cofins 1.789 3.515 3.490
Contribuição PIS/PASEP 291 571 567
Outras 60 127 636

2.422 4.781 5.254
22. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas.

2º Semestre 2019 2019 2018
Recuperação de encargos e despesas 26 73 32
Outras receitas operacionais 1.690 3.143 1.267
Despesas de multas e juros (28) (52) (33)
Outras despesas operacionais (1.010) (1.532) (501)
Corretagens Canceladas - - (5)
Comissão de Postos - - (66)
Reversão de Provisão Imposto de Renda - - 7
Total Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas 678 1.632 701
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23. Imposto de Renda e Contribuição  Social 2019 2018
IRPJ C5LL IRPJ C5LL

Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 6.342 6.342 5.405 5.405
Juros sobre capital próprio - - (1.144) (1.144)
Participação nos lucros (empregados) (3.340) (3.340) (1.548) (1.548)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social - Ajustado 3.002 3.002 2.713 2.713
Adições:
Provisão para Participação nos Lucros 1.698 1.638 848 848
Outras Despesas 659 659 830 830
Provisões Indedutiveis 136 136 151 151
Total das adições 2.493 2.493 1.829 1.829
Exclusões:
Resultado de Equivalência Patrimonial (2.230) (2.230) (1.818) (1.818)
Reversão de provisões de Exerc. Anterior (1.689) (1.689) (191) (191)
Juros sobre capital próprio (360) (360) - -
Total das exclusões (4.279) (4.279) (2.009) (2.009)
Base do imposto de renda e contribuição social 1.216 1.216 2.533 2.533
IRPJ/CSLL (529) (332) (609) (507)
Dedução de incentivos fiscais 18 -
Despesa Imposto de renda e contribuição social (529) (332) (591) (507)
Adições Temporárias
Provisão para Participaçao nos Lucros1 1.698 1.698 848 848
Provisão para Despesas 2.459 2.459 151 151
IRPJ/CSLL Diferido no exercício2 230 85 250 200
Exclusões (Reversões das Adições Temporárias
 de Ex. Anterior)
Pagamento/Reversão PLR exercício anterior (848) (848) (145) (145)
Reversão IRPJ/CSLL Diferido Exercício Anterior - - (36) (29)
Total Imposto de Renda e Contribuiçlão Social (279) (182) (555) (478)
(1) O valor provisionado para pagamento de participação nos lucros aos funcio-
nários terá efeito fiscal no semestre seguinte, quando haverá seu pagamento ou
reversão. (2) Os créditos tributários foram constituídos considerando a elevação
da alíquota de contribuição social (20%), determinada pela Lei no 13.169/15.
24. Compromissos. Contratos de aluguel. A Corretora realiza suas atividades
operacionais em imóveis alugados. Os contratos de locação possuem cláusulas
de correção anuais, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). Segue abaixo a projeção anual de pagamentos para os próximos exercí-
cios, considerando a vigência dos contratos em aberto:

Pagamentos
Ano RJ SP PE AL ES PB
2020 627 524 1.381 56 197 48
2021 627 524 1.381 56 197 48
2022 627 524 1.381 56 197 48
2023 627 524 1.381 56 197 48
2024 627 524 1.381 56 197 48
25. Divulgação de Partes Relacionadas. A corretora em observância ao CPC
05 divulga as transações e saldos existentes com partes relacionadas nas suas
demonstrações contábeis.
Pessoal-chave da Administração 2º Semestre 2018 2019 2018
Remuneração - Benefícios
 de Curto Prazo 448 1.343 1.794

448 1.343 1.794
A B&T Corretora não concede planos de benefício pós-emprego, benefícios de 
rescisão de contrato de trabalho, outros benefícios de longo prazo ou remunera-
ção baseada em ações para a diretoria e administração. As transações com sócios 
e(ou) administradores são realizadas de acordo com os prazos e condições usuais 
de mercado. A B&T tem dividendos a receber da B&T Consultoria no montante de 
R$ 610 em 2019 (R$ 943 em 2018). 26. Limites operacionais. O Patrimônio de 
Referência Exigido (PRE), obtido de acordo com a legislação em vigor, está
demonstrado a seguir: 2019 2018
Patrimônio Líquido Contábil 18.095 16.172
Ajuste Prudencial PR (805) (833)
Patrimônio de referência (PR) 17.290 15.339
Risco de crédito (RWAcpad) 458 515
Risco de mercado (RWAcam) 206 223
Risco operacional (RWAopad) 10.721 10.005
Patrimônio de referência exigido (PRE) 11.385 10.743
Margem sobre o PR considerando o RWA 5.906 4.595
Adicional de Capital Principal (3.558) (2.336)
Folga Líquida 2.348 2.259
O índice de Basileia para a data-base de 31 de dezembro de 2019, apurado em con-

formidade com a Resolução nº 2.099/94, com as alterações introduzidas pelas Reso-
luções nº 3.444/07 e 3.490/07, a Circular nº 3.360/07, é de 12,15% para a instituição 
financeira (12,31% em 2018). 27. Gestão de Riscos e de Capital. A Resolução 
4.553/17, do Conselho Monetário Nacional, estabelece a segmentação em cinco ní-
veis (S1 a S5) do conjunto de instituições financeiras e demais instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para fins de aplicação propor-
cional da regulação prudencial, considerando o porte e a atividade internacional das 
instituições que compõem cada segmento. A B&T Corretora está enquadrada no “S4”, 
segmento composto pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) 
do PIB. A Resolução 4.557, publicada em 23 de fevereiro de 2017, do Conselho Mo-
netário Nacional, consolidou vários normativos e ampliou os requisitos que devem ser 
atendidos nas estruturas de gerenciamento de riscos e de capital das instituições. A 
estrutura de gerenciamento de riscos da B&T Corretora está em conformidade com 
esta regulamentação, demais regulamentações vigentes e em linha com as melhores 
práticas de mercado. A gestão do risco tem como objetivo minimizar o eventual im-
pacto negativo resultante da sua materialização, bem como avaliar as relações de 
Risco x Retorno, atuando não só de forma preventiva aos eventos de incerteza mas, 
principalmente, criando oportunidades de ganhos. As atividades de gerenciamento 
de risco e de capital na B&T Corretora são executadas por unidades específicas, 
formalmente constituídas e segregadas das unidades de negócios e de auditoria in-
terna, visando a assegurar que os riscos sejam administrados de forma integrada e 
de acordo com o apetite de riscos, políticas e procedimentos estabelecidos. Com esta 
estrutura, é possível prover à diretoria uma visão total da exposição aos riscos, pos-
sibilitando a avaliação prospectiva da necessidade de capital para cobertura destes 
riscos, além da otimização de decisões corporativas. O gerenciamento de riscos da 
B&T Corretora possibilita a identificação, a mensuração, a avaliação, o monitoramen-
to, o reporte, o controle e a mitigação dos efeitos adversos resultantes das interações 
entre os seguintes riscos aos quais está exposta e prevê políticas e estratégias clara-
mente documentadas, declaração de apetite a riscos (RAS), sistemas, processos e 
controles internos, programa de testes de estresse, dentre outros. Informações mais 
detalhadas acerca da estrutura de gerenciamento de riscos e de capital estão dispo-
níveis no Relatório de Gerenciamento de Riscos e de Capital disponível no site http://
btcorretora.com.br/informacoes-legais.php. i. Gerenciamento do Risco Operacional.
Em conformidade com a Resolução nº 4.557/17, define-se risco operacional como a 
possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas e inclui o 
risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela insti-
tuição, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indeni-
zações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela institui-
ção. A B&T Corretora desenvolve permanentemente políticas, sistemas e controles 
internos para a mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos 
riscos inerentes às suas atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequa-
dos às suas modalidades operacionais, visando monitorar, controlar e assegurar o 
cumprimento das regras e normas aplicáveis, para que práticas inadequadas não 
comprometam a condução dos negócios e acarretem perdas contábeis. ii. Gerencia-
mento do Risco de Mercado. Em conformidade com a Resolução nº 4.557/17, define-
-se risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da
flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição. Esta defi-
nição inclui o risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os
instrumentos classificados na carteira de negociação e o risco da variação cambial e
dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados na
carteira de negociação ou na carteira bancária. No âmbito das operações realizadas
pela B&T Corretora, identifica-se o risco da variação cambial, riscos associados a
mudanças econômicas e políticas, bem como a variação do comportamento do con-
sumidor diante dos produtos ofertados pela instituição. A política de gerenciamento
de risco de mercado da B&T Corretora encontra-se em linha com os princípios do
Conselho Monetário Nacional e constitui um conjunto de regras para controlar a ex-
posição ao risco, mantendo-o diariamente em níveis mínimos, conforme parâmetros
estabelecidos pela Diretoria. Cabe ressaltar que o processo de gestão e controle do
risco de mercado é revisado periodicamente com objetivo de manter-se alinhado com
as regulamentações vigentes e melhores práticas de mercado. Dessa forma, a estru-
tura criada está apta a avaliar e monitorar os riscos associados, garantindo eficiência
na gestão destes riscos, controlando, ainda, o PR (Patrimônio de Referência) de sua
carteira, conforme determina a Resolução nº 4.193/13 do Conselho Monetário Nacio-
nal. iii. Gerenciamento do Risco de Crédito. Fundamentado na Resolução nº 4.557/17, 
a exposição ao risco de crédito da B&T Corretora está associada à possibilidade de
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por determinada contraparte, 
de obrigações relativas à prestação de serviços de intermediação. A B&T Corretora
não realiza quaisquer operações de crédito à clientes ou fornecedores. Como instru-
mentos mitigadores, a B&T Corretora atua de forma conservadora, respeitando rigo-
rosamente os limites regulamentares e prudenciais estabelecidos pelo Banco Central
do Brasil. iv. Gerenciamento de Risco de Liquidez. Em conformidade com a Resolu-
ção nº 4.557/17, define-se risco de liquidez a possibilidade de a instituição não ser

capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes 
e futuras, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas ope-
rações diárias e sem incorrer em perdas significativas. A Política de gerenciamento 
de risco de liquidez da B&T Corretora encontra-se em linha com os princípios do 
Conselho Monetário Nacional e constitui um conjunto de regras para controlar a ex-
posição ao risco, mantendo-a diariamente em níveis mínimos pré-definidos, confor-
me parâmetros estabelecidos pela Diretoria. Cabe ressaltar que o processo de gestão 
e controle do risco de liquidez é revisado anualmente com o objetivo de manter-se 
alinhado com as regulamentações vigentes e melhores práticas de mercado. Dessa 
forma, a estrutura atual está apta a avaliar e monitorar os riscos associados, garantin-
do eficiência na gestão destes riscos. v. Gerenciamento do Risco Socioambiental. Em 
conformidade com a Res. 4.327/14, define-se risco socioambiental como a possibili-
dade de ocorrência de perdas financeiras decorrentes de danos socioambientais. O 
grau de exposição ao risco socioambiental nas atividades, relações de negócios e 
produtos e serviços oferecidos pela B&T Corretora é baixo, considerando que a tota-
lidade desta exposição está relacionada às práticas e atividades das partes com as 
quais a Corretora mantém relacionamento de negócio. A B&T Corretora compreende 
sua necessidade de crescer de forma sustentável e de atuar com responsabilidade 
socioambiental, visando a preservação do meio ambiente, o respeito aos diretos hu-
manos, o bem-estar de seus colaboradores e da comunidade em que atua. O geren-
ciamento do risco socioambiental é realizado através do monitoramento da exposição 
ao risco operacional/legal, risco de conformidade, risco reputacional e de conduta, o 
qual também visa mitigar o risco socioambiental associado à realização de negócios 
com clientes, prestadores de serviço, parceiros e fornecedores expostos a altos riscos 
ambientais e sociais. vi. Gerenciamento do Risco Reputacional e de Conduta. O risco 
de reputacional é inerente à qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica. No âmbito do 
modelo de negócio da B&T Corretora, engloba fatores como a conformidade legal e 
regulamentar, conduta de colaboradores, parceiros e clientes, gestão de recursos 
humanos, gestão da segurança da informação, dentre outros. A B&T Corretora busca 
minimizar ao máximo qualquer percepção negativa que poderia afetar seus negócios, 
clientes ou outras partes interessadas, pois compreende que a reputação é importan-
te para a manutenção da credibilidade necessária para continuidade de seus negó-
cios. O gerenciamento da exposição da B&T Corretora ao risco de reputação e de 
conduta é suportado pelos processos de Conheça Seu Colaborador, Conheça Seu 
Correspondente, Conheça Seu Parceiro e Conheça Seu Cliente, através dos quais é 
possível identificar, analisar e mitigar potenciais problemas que possam vir a ser as-
sociados à reputação da instituição. vii. Gerenciamento de Capital. O risco de capital 
apresenta-se pela falta de capacidade em manter um nível adequado de capital na 
instituição, inclusive na visão prospectiva, para fazer face às perdas inesperadas, si-
tuações de estresse e oportunidades de negócios, em atendimento às exigências 
regulatórias e visando garantir a solidez financeira da B&T Corretora. Por capital de-
ve-se entender o conjunto de recursos de longo prazo, próprios e de terceiros, que 
compõe o Patrimônio de Referência (PR) e que foram enquadrados e autorizados 
pelo BACEN especificamente para este fim. O gerenciamento de capital da B&T 
Corretora conta com um processo prospectivo para o monitoramento e o controle do 
capital da instituição e tem por objetivo o acompanhamento, planejamento e manu-
tenção do capital em níveis compatíveis com os riscos incorridos, de forma consisten-
te com o plano orçamentário, metas e estratégias de negócio. viii. Prevenção à “La-
vagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo”: A B&T Corretora 
conta com instrumentos de controle, políticas, processos e sistemas de monitoramen-
to, nas operações realizadas com clientes, parceiros e fornecedores, através de seus 
produtos e serviços, a fim de evitar e combater a “lavagem de dinheiro” oriunda de 
atividades ilícitas, inclusive aquelas ligadas aos casos de corrupção e terrorismo. A 
participação frequente da alta administração, na prevenção e detecção à “lavagem 
de dinheiro”, assegura o alinhamento entre as diversas áreas e atividades da Corre-
tora, bem como possibilita definir políticas aderentes às melhores práticas internacio-
nais e de mercado. A política de “Conheça seu Cliente”, o programa de treinamento 
de funcionários, os processos e sistemas de controles e o monitoramento de opera-
ções, permitem a identificação tempestiva de situações atípicas. As áreas de negó-
cios da B&T Corretora são responsáveis, em primeiro nível, por identificar e recusar 
negócios e operações que considerarem suspeitos ou atípicos, reportando sempre à 
alta administração e à área de Compliance. 28. Prestação de outros serviços e 
política de independência do auditor. Registre-se que a Corretora, no exercício, 
não contratou outros serviços prestados pelos seus auditores independentes. A polí-
tica adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de 
acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve 
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou 
promover os interesses deste. 29. Eventos subsequentes. Não ocorreram até a 
presente data eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações 
contábeis, bem como as operações da Corretora.

Contador
Maximiano Alves da Cunha Junior - CRC RJ 102.802/O-2

A diretoria

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Administradores da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Opinião. Examinamos as demonstrações con-
tábeis da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. 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 adota-
das no Brasil aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 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 Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração pelas 
demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN), 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 Corretora continuar ope-
rando, 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 Corretora ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilida-
des 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, 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 sem-
pre 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 apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Corretora. • 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 rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Corretora. 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 re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente,
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 02 de março de 2020.

UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC 1RJ 091330/O-5

PROGNUM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 36.153.963/0001-72

1) Contexto Operacional: A Prognum Informática S/A é uma sociedade S/A.
de capital fechado, tem sua sede e foro na cidade de Niterói/RJ, com início de
suas atividades em 16/05/1990, possui o objeto social: a) 62.02-1-00 - Desen-
volvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
b) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis. 2) Apresentação das demonstrações contábeis: As demons-
trações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação 
Comercial, da Lei das S/A.; aos Princípios de Contabilidade e demais práticas da 
legislação societária brasileira. 3) Principais práticas contábeis: 3.0) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário 
disponível na companhia, saldos mantidos em caixa, bancos e aplicações finan-
ceiras de liquidez imediata (Curto Prazo); 3.1) Aplicações Financeiras: Estão re-
gistrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a 
data do balanço; 3.2) Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos valores 
históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos fi-
nanceiros, observando o regime de competência; 3.3) Imobilizado: Demonstrado 

Balanço Patrimonial Consolidado em 2019 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Apurado em 31/12/2019

Notas Explicativas

Nota 2019 2018
Ativo 3.047.540,08 3.328.944,95
Circulante 1.322.807,49 1.502.871,32
Disponível 3.0 924.368,90 927.844,15
Caixa 89,61 92,68
Bancos Conta Movimento 100.516,11 139.795,14
Títulos com Liquidez Imediata 3.1 823.763,18 787.956,33
Realizavel a Curto Prazo 398.438,59 575.027,17
Clientes 3.2 374.707,15 532.104,89
Adiantamentos - 5.800,00
Impostos a Recuperar 23.731,44 37.122,28
Não Circulante 1.724.732,59 1.826.073,63
Imobilizado 3.3 1.676.842,53 1.770.407,45
Maquinas e Equipamentos 1.160.101,59 1.068.660,41
Móveis e Utensílios 216.175,17 193.143,32
Instalações 259.667,10 243.653,85
Imóveis 7 1.138.945,78 1.138.945,78
Benfeitorias 342.025,29 332.714,05
( - ) Depreciação Acumulada (1.440.072,40) (1.206.709,96)
Intangível 47.890,06 55.666,18
Software 121.846,53 110.322,33
( - ) Amortização de Software (73.956,47) (54.656,15)

2019 2018
Receita Bruta de Serviços 14.440.249,98 12.268.934,40
( - ) Deduções: (831.536,01) (726.850,81)
Serviços Cancelados - (22.435,65)
ISS Sobre Faturamento (287.081,78) (252.564,62)
Pis Sobre Faturamento (96.957,60) (80.466,54)
Cofins Sobre Faturamento (447.496,63) (371.384,00)
( = ) Receita Líquida 13.608.713,97 11.542.083,59
( - ) Custos dos Serviços Prestados (3.358.305,59) (3.334.929,90)
( = ) Lucro Bruto 10.250.408,38 8.207.153,69
( - ) Despesas Operacionais (2.996.495,39) (3.066.836,25)
Despesas Administrativas, Pessoal e
 Encargos Sociais (2.405.987,86) (2.473.785,24)
Despesas com Assessoria Jurídica e Contábil (353.594,40) (324.521,82)
Despesas com Depreciação (252.662,76) (232.702,24)
Despesas Financeiras (38.757,38) (96.169,24)
Receitas Financeiras 54.507,01 60.342,29
( = ) Lucro Antes da CSLL e IRPJ 7.253.912,99 5.140.317,44
( - ) Provisão para CSLL Lucro Líquido (248.795,82) (206.133,62)
( - ) Provisão para o imposto de renda (563.787,03) (462.023,49)
( = ) Lucro Líquido do Exercício 6.441.330,14 4.472.160,33

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro Líquido do Exercício 6.441.330,14 4.472.160,33
(+ ) Depreciação 252.662,76 232.702,24
( = ) Lucro Líquido Ajustado 6.693.992,90 4.704.862,57
Aumento/Redução nas Contas a Receber
 (clientes) 157.397,74 151.959,74
Aumento/Redução Adiantamentos 5.800,00 -
Aumento/Redução Impostos a Recuperar 13.390,84 (6.066,90)
Aumento/Redução Fornecedores 1.217,52 (12.789,14)
Aumento/Redução Obrigações e Encargos
 Trabalhistas (9.125,38) 8.008,57
Aumento/Redução Obrigações Tributárias (24.845,98) 13.746,96
( = ) Caixa consumido pelas atividades
 operacionais 6.837.827,64 4.859.721,80
Fluxos de caixa de atividades de
  investimento
Aumento/Redução do Ativo Imobilizado
 (Nota 3.3) (151.321,72) (81.233,06)
Aumento/Redução Investimentos - -
( = ) Caixa consumido pelas atividades
 de investimento (151.321,72) (81.233,06)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamento
Aumento/Redução Empréstimos a pagar (419.981,17) (387.171,84)
Dividendos Pagos
(=) Caixa consumido pelas atividades 
 de financiamento
Aumento/diminuição líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (3.475,25) 121.316,90
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do período (Nota 3.0) 927.844,15 806.527,25
Caixa e equivalentes de caixa no fim
 do período (Nota 3.0) 924.368,90 927.844,15

Capital Social 
Integralizado

Reserva
Legal

Reserva
 de Lucros

Lucros e Prejuízos
Acumulados

Patrimônio Líquido 
Consolidado

Saldos em 31/12/2018 560.000,00 112.000,00 1.388.605,30 - 2.060.605,30
Lucro Líquido do Exercício: - - - 6.441.330,14 -
Distribuições: - Reserva de Lucros - - 6.441.330,14 (6.441.330,14) -

- Diminuição de Capital - - - - -
- Reserva Legal - - - - -
- Dividendos Propostos - - (6.270.000,00) - -

Saldo em 31/12/2019 560.000,00 112.000,00 1.559.935,44 - 2.231.935,44

Nota 2019 2018
Passivo 3.047.540,08 3.328.944,95
Circulante 193.804,73 613.929,25
Fornecedores 5.575,33 4.357,81
Obrigações e Encargos Trabalhistas 38.295,69 47.421,07
Obrigações Tributárias 3.6 189.531,80 214.377,78
Adiantamentos e Empréstimos 4 388.397,09 388.253,74
Total do Passivo Circulante: 621.799,91 654.410,40
Não Circulante 193.804,73 613.929,25
Financiamentos 4 193.804,73 613.929,25
Patrimônio Líquido 2.231.935,44 2.060.605,30
Capital Social: Capital Social Integralizado: 6 560.000,00 560.000,00
Reservas: 1.671.935,44 1.500.605,30
Reserva Legal 112.000,00 112.000,00
Reserva de Lucro 1.559.935,44 1.388.605,30

Demonstração fluxos de caixa (DFC) pelo método indireto
- Apurado em 31/12/2019

Diretoria

Responsável Técnico

Sérgio da Venda Vieira - Diretor-Presidente
Marcus Marques da Rocha - Diretor Técnico

Daniel Jorge Teles da Cunha - Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 083329/O-0 S-RJ - CPF nº 047885437-45

pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mé-
todo linear. Durante o período a companhia adquiriu equipamentos, móveis e efe-
tuou instalações, no valor de R$ 151.321,72; 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial; 3.5) Investimentos em 
empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de 
outras sociedades; 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime de Lucro 
Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa. 4) Emprés-
timos e financiamentos: A empresa conta com um passivo relacionado à em-
préstimos e financiamento junto àinstituições financeiras nacionais no valor de R$ 
582.201,82 na data do Balanço. 5) Responsabilidades e contingências: Não há 
passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administra-
dores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não 
apontam contingências de quaisquer natureza.6) Capital Social: O Capital social 
é de R$ 560.000,00 composto de 400.000 Ações Ordinárias, e 750.000 Ações 
Preferênciais, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Acionistas CPF
% Parti-
cipação

Ações  
Ordinárias

Ações  
Preferênciais

1) Sergio da Venda Vieira 832.091.747-68 50,00% 200.000 375.000
2) Marcus Marques
 da Rocha 709.992.527-04 50,00% 200.000 375.000
Total: 100,00% 400.000 750.000
7) Propriedades: As propriedades da empresa são para utilização ope-
racional.8) Eventos subsequentes:Os administradores declaram a inexis-

tência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramentodo exer-
cício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.




