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Petrobras reduz jornada e salários em 25%
Aepet

Para diretores
e funcionários
gratificados, pagamento
será apenas postergado
para setembro

A partir de 1º de abril, sob alegação dos maus resultados do trimestre, da crise do coronavírus e
da queda do preço do petróleo, a
Petrobras vai reduzir a jornada de
trabalho nas atividades de escritório para seis horas, com redução de
25% nos salários. A medida valerá
por três meses, informa o presidente da Associação dos Engenheiros
da Petrobrás (Aepet), Felipe Coutinho.
A Petrobras anunciara mais cedo
a postergação do pagamento, entre
10% a 30%, da remuneração mensal dos empregados com função
gratificada (gerentes, coordenadores, consultores e supervisores). As
ações se destinam a garantir o corte
anunciado de US$ 2 bilhões de gastos operacionais em 2020, reduzin-

Felipe Coutinho, da Aepet: decisões estratégicas equivocadas desde 2015
do em aproximadamente R$ 700
milhões as despesas com pessoal.
“A partir de hoje (quarta-feira), a
produção de petróleo passa a so-

Fome e insegurança alimentar se
agravam com pandemia da Covid-19
“Graças à demanda de diversas
esferas da sociedade, o Governo
Federal está prestes a sancionar a
renda básica de R$ 600 mensais
para trabalhadores informais e temporários. No entanto, para impedir
de fato uma tragédia sanitária e social, é preciso ter pressa para fazer
com que o auxílio chegue o quanto
antes a quem precisa”. A avaliação
é do economista Francisco Menezes, analista de Políticas e Programas da ActionAid.
Segundo ele, “a renda básica já
era uma reivindicação antiga de especialistas, por ser encarada como
um direito de cidadania para aqueles que não têm mínimas condições
de vida digna. Diante do corona-

vírus, sua implementação ganhou
caráter de urgência. Temos aí um
instrumento potente para conter
não só a proliferação do vírus, uma
vez que cria condições para que as
pessoas fiquem em casa e se protejam, mas também minimizar a já
prevista aceleração da pobreza e da
extrema pobreza. Para isso acontecer, contudo, não pode haver demora no repasse de recursos.”.
O especialista ressalta que a
medida é importante ainda para
atenuar o agravamento do quadro
de fome e insegurança alimentar
no país, também já esperado mesmo antes da pandemia. “Afinal, no
rastro da extrema pobreza, está o
avanço da fome”.

Renda emergencial de R$ 600 poderá
beneficiar até 55% da população
Com base nos dados da Pnad
Contínua 2018 (IBGE), pesquisadores do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) fizeram uma estimativa dos custos e
do alcance da garantia de renda de
R$ 600 (até R$ 1,2 mil por família)
durante a crise provocada pelo coronavírus.
Dentro dos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo governo,
59,2 milhões de indivíduos estariam aptos a receber o benefício,
sendo que mais de 80% destes estariam registrados no Cadastro Único
e 30% do total seriam beneficiários
do Bolsa Família.
O estudo do Ipea aponta que cerca de 11 milhões de pessoas (18,3%
dos potenciais beneficiários) não
estão inscritas no Cadastro. O alcance do benefício vai depender,
portanto, da taxa de adesão dessas
pessoas.
Em um cenário extremo, no qual
o governo não conseguisse localizar ninguém fora do Cadastro

Único, seriam beneficiadas direta
ou indiretamente 27,6 milhões de
famílias ou 93,6 milhões de pessoas, com gasto total estimado em R$
80,1 bilhões.
No cenário intermediário, onde
seriam localizados 50% dos potenciais beneficiários fora do Cadastro, seriam beneficiadas direta
ou indiretamente 32,5, milhões de
famílias ou 107,2 milhões de pessoas, com gasto total estimado em
R$ 90,1 bilhões.
Em uma perspectiva otimista, na
qual o governo consegue localizar
todos os potenciais beneficiários
que não estão no Cadastro Único,
seriam contempladas direta ou indiretamente 36,4 milhões de famílias ou 117,5 milhões de indivíduos
– o equivalente a 55% da população brasileira – ao custo estimado
de R$ 99,6 bilhões.
O presidente Jair Bolsonaro finalmente sancionou o projeto, mas
deixou de fora o BPC.
Página 3

nistração. Todos terão o pagamento
de 30% de suas remunerações apenas postergado. O valor descontado
em abril, maio e junho será pago
em setembro.
Felipe Coutinho afirma que
decisões equivocadas da Petrobras, que vêm sendo apontadas
pela Aepet desde 2015, deixaram
a estatal menos resiliente à crise.
O plano de venda de subsidiárias
alienou unidades que permitiam
geração de caixa com petróleo a
preço moderado (na faixa de US$
50 o barril) e teriam ainda mais
importância com o preço atual, na
casa dos US$ 20.
O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (Ineep) corrobora
a análise. A opção estratégica de
reduzir participação nos segmentos
de refino, petroquímica e distribuição de combustíveis deixa a Petrobras mais vulnerável.
A estratégia de se concentrar
praticamente em E&P – e mais especificamente na produção d présal – para exportar petróleo bruto,
adotada nos últimos anos, reduz a
capacidade de resistir às oscilações
de preços do barril. Página 6

frer corte de 200 mil barris diários,
volume que inclui a redução anunciada em 26 de março”, informou a
empresa.

Se para os funcionários haverá
corte de jornada e salários, o mesmo não se aplica à diretoria e aos
integrantes do Conselho de Admi-

Reajuste de
tarifa do Metrô
do Rio é suspenso
por 30 dias

PIS e Cofins de abril e
maio adiados para agosto

O aumento das tarifas do Metrô
no Rio foi suspenso por 30 dias. A
decisão foi tomada pelo governo
do estado e pela concessionária que
administra o transporte.
De acordo com o executivo
fluminense, a tarifa vai ser mantida em R$ 4,60, por causa da
crise decorrente dos efeitos da
disseminação do novo coronavírus, especialmente, os problemas sociais.
O aumento que levaria a tarifa a
R$ 5, foi homologado no dia 28 de
fevereiro pela Agência Reguladora
de Serviços Públicos Concedidos
de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro
(Agetransp).
O reajuste teve como base a
variação anual do Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M), que
ficou em 7,808%. A nova tarifa entraria em vigor a partir desta quinta-feira.

O secretário da Receita Federal,
José Barroso Tostes Neto, anunciou
o adiamento das contribuições de
abril e de maio para o Programa de
Integração Social (PIS), o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da contribuição patronal
para a Previdência Social, paga pelos empregadores. As parcelas, que
só serão pagas de agosto a outubro,
representam R$ 80 bilhões.
Tostes anunciou também a desoneração, por 90 dias, de Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF)
sobre operações de crédito. A medida terá como objetivo baratear as
linhas emergenciais de crédito já
anunciadas pelo governo. Segundo
ele, o governo deixará de arrecadar
R$ 7 bilhões com a desoneração.
O prazo de entrega da declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física, que acabaria em 30 de abril, foi
estendido para 30 de junho, anun-

Superávit da balança comercial
cresce quase 10% em março
Apesar da queda nas exportações, a balança comercial fechou
março com o melhor saldo positivo
em três anos. No mês passado, o
Brasil exportou US$ 4,713 bilhões
a mais do que importou. O resultado é 9,7% superior em relação aos
US$ 4,296 bilhões registrados em
março de 2019.
No mês passado, o país exportou US$ 19,239 bilhões, queda de
4,7% em relação a março do ano
passado pelo critério da média
diária. As importações somaram
US$ 14,525 bilhões, com recuo
de 4,5% também pela média diária.

A balança comercial acumula
superávit (exportações menos importações) de US$ 6,135 bilhões
nos três primeiros meses do ano,
com recuo de 33,1% na comparação com o mesmo período de
2019, quando chegou a US$ 9,025
bilhões. Nos três primeiros meses
do ano, as exportações somaram
US$ 50,095 bilhões, retração de
3,7% em relação ao mesmo período de 2019 pela média diária.
As importações totalizaram US$
43,960 bilhões, com alta de 2,6%
na mesma comparação. Isso explica a retração no saldo deste
ano.

ciou o secretário da Receita Federal. Apesar de a entrega das declarações neste ano estar em ritmo
superior ao do mesmo período do
ano passado, a Receita concordou
em prorrogar o prazo depois de ouvir relatos de contribuintes confinados em casa com dificuldades em
obter documentos na empresa ou de
conseguir recibos com clínicas médicas para deduzirem gastos.
“O ritmo de entrega continua
bom. Até ontem, tínhamos recebido
8,8 milhões de declarações, 400 mil
a mais que no mesmo período do
ano passado. Isso representa 27%
do esperado. Porém decidimos pela
prorrogação por demanda de contribuintes confinados em casa, mas
que relatam a falta de documentos
ou documentos que estão na empresa, no escritório ou na clínica. Eles
estão com dificuldade momentânea de obter todos os documentos
necessários”, explicou à Agência
Brasil.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
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Euro

R$ 5,7538
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IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7393

Ouro (gr)

R$ 263,90

Selic
Hot Money

3,75%
0,82% a.m.
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Chegará, enfim, a primavera
Na crise de 1929, muito
semelhante com a atual,
dois personagens históricos criaram o New Deal
(novo acordo), os presidentes Roosevelt e Getúlio
Vargas; este plano combina cooperação de instituições públicas e privadas
sob o planejamento de
uma autoridade federal
ampliada (incluindo sociedade civil, estados e
municípios).
Hoje, tal qual em 1929,
o fundamental é defender
os circuitos que mantêm
a renda circulando e a
economia girando. Para
tal, a renda das unidades
empresariais (pequenas,
médias e grandes), dos
trabalhadores (formais
e informais), dos esta-

dos da federação e dos
5.700 municípios deve
ser garantida, excepcionalmente, pela União
(a única entidade que
pode emitir dívida pública e moeda corrente),
via proteção social de
emergência (renda básica como a aprovada pelo
Congresso), crédito público para empresas e
famílias e transferências
governamentais.
Tudo isso como forma
de evitar uma implosão
ﬁnanceira e bancária,
pela incapacidade das
empresas e famílias
pagarem seus inadiáveis
compromissos. Em tempos de crise social aguda
como a atual, Estado e
mercado sempre trabal-

haram integrados para
evitar o pior. Este é o
consenso hoje entre os
economistas, em escala
planetária.

tantes, observam tudo
muito atentos a tudo.
Daí que cerca de 84%
dos brasileiros concorda
com as mediadas impostas para evitar aglomerações, ou a aceleração da disseminação do
vírus, entendendo a necessidade premente de
salvar o contingente de
leitos disponíveis no precário sistema de saúde
de nosso país que, aliás,
de uma nação que produz lucros de padrão
“Primeiro Mundo”, com
remunerações da força
de trabalho de terceiro
mundo e direitos sociais
cada vez menores.
O risco de desagregação da ordem social gerou uma rápida resposta

Em tempos
de crise social
aguda, Estado e
mercado sempre
trabalharam
integrados
Trancados em suas
residências, os moradores das mais distantes
localidades, ou residentes em capitais impor-

do Legislativo, e o risco
de quebra do sistema financeiro gerou rápida
reação do Banco Central (injetando liquidez).
Na mesma pesquisa
citada, divulgada num
jornal importante do país,
54% dos entrevistados
consideram que as consequências econômicas podem vir a ser devastadoras, prejudicando a vida
produtiva pelos próximos
períodos (visão que bate
com a estimativa de queda forte do PIB esse ano
feita pelo FMI).
A mesma pesquisa
mostra que, na região
Sudeste, cerca de 69%
dos brasileiros aprova
a atuação dos governa-

dores, e 49% aprova a atuação dos prefeitos, mas
desconﬁa tanto do presidente, quanto do STF e
dos deputados (estaduais/
federais) e senadores.
Momentos de fragilidade motivam o despertar do lado crítico da
consciência social. Essa
crise, e sua “situação de
guerra”, terá consequências socialmente duradouras; portanto, quando
setembro chegar, teremos
mudanças no campo comportamental, econômico,
social e político. A primavera chegará e superaremos esse tempo sofrido.
Avante!

 Ranulfo Vidigal
Economista.

Covid-19: a iminente necessidade de renegociar as regras do jogo
As contradições do capitalismo já vêm sendo apresentadas desde o início desse
novo século, principalmente
com a crise norte-americana
de 2008. As adversidades
passam por setores: imobiliário, econômico, político,
ecológico e climático.
Parecia que esses marcadores estruturantes já eram
suficientes para evidenciar
as desigualdades sociais e
alucinações de nossos governantes que não estavam
preocupados com outra coisa, senão com a financeirização e a manutenção do status
quo, adotando de forma descarada políticas reacionárias
cuja retórica desemboca na
ascensão do conservadorismo e do nacionalismo,
tratando as questões sociais
como histeria.
Ocorre que a atual conjuntura dada pela Covid-19
(coronavírus) tencionou a
humanidade a refletir sobre
os seus próprios hábitos, visto que o vírus não se esgota
no campo da saúde, tendo
implicações diretas no modelo social experimentado a
partir da era capitalista.
Para nós, brasileiros, o
que inicialmente aparentava
ser uma distopia distante e
pontual se alastrou de forma
avassaladora por todos os
continentes em questão de
semanas. O escalonamento e
a intensidade do vírus é algo
que tem sido apontado pelos
epidemiologistas, os quais
têm alertado nos cuidados
básicos com higiene pessoal
e isolamento social.
Embora a transmissão viral tenha nos grupos de risco
idosos e doentes crônicos,
a pandemia afeta de forma
imediata outros grupos sociais, o que fica evidente
quanto à orientação de redução de deslocamento inclusive para fins de trabalho.
Além disso, não se pode
desconsiderar que a quarentena, dada por recomenda-

ção da Organização Mundial
da Saúde e pelo Ministério
da Saúde, exige o recolhimento social e mudanças de
comportamento da rotina.
Assim, a distribuição de
renda, os meios de produção,
a força de trabalho e propriedade privada são temas que
estão no centro da dialética
geopolítica e socioeconômica da Covid-19, pois se
o pacto social estabeleceu o
trabalho como fonte primária de sustento dos indivíduos, para algumas pessoas
a paralisação pode ser fatal,
pois se o indivíduo está em
casa, não está produzindo.
Se de um lado o neoliberalismo econômico ganha o
discurso de Paulo Guedes
com a redução de políticas
públicas em setores importantes como na educação,
ciência e saúde, entregando
o país para a privatização, de
outro lado, o enxugamento
do Estado cria um desmonte palpável e visível na vida
das famílias brasileiras menos favorecidas.

A mão invisível
e a globalização
foram capazes
apenas de alargar
o hiato social
A distribuição de riquezas, tema que gera calafrios
em alguns economistas obcecados em aparelhar banqueiros e grandes acionistas,
requer olhar delicado em um
momento como esse em que
a sociedade é levada a pensar como o trabalho, por si
só, não é capaz de prover
necessidades básicas ao indivíduo, quanto mais enriquecê-lo, ou seja, a maioria
da população brasileira pode
trabalhar uma vida toda que
não terá qualquer chance de

chegar no patamar financeiro mínimo para ter uma vida
digna.
No plano prático, o Brasil em 2019 totalizou R$ 7,3
trilhões no PIB com renda
per capita de R$ 34.762. Em
2018, dos 210 milhões brasileiros, apenas 1% recebe em
média R$ 27.744 por mês,
em chocante contraste com
os menos favorecidos, que
receberam naquele ano o
ínfimo valor de R$ 820, ou
seja, menos que o salário mínimo da época.
A aberração é tamanha
que, em vez de enfrentar a
discussão em torno da distribuição de riqueza e reorganização do Estado, o citado
ministro da Economia anunciou que iria “disponibilizar”
para trabalhadores informais
o auxílio mensal equivalente
ao bolsa família, o qual tem
um teto de R$ 205.
Na saúde, setor que está
em evidência em razão da
pandemia, dados mundiais
demonstram que o governo brasileiro investe cerca
de 3,9% do PIB, enquanto
que o gasto das famílias em
serviço e produtos de saúde
chegou a 9,2% em 2017, ou
seja, se o brasileiro já contribui para o governo por meio
de recolhimento de tributos
para ter acesso a saúde, significa que ele está pagando a
conta duas vezes: uma para o
governo e outra para o setor
privado na compra de medicamentos, na realização de
exames e na adesão de convênio ou plano de saúde.
No setor da ciência, pesquisa e desenvolvimento
(P&D) o investimento não
ultrapassa 2% do PIB, enquanto que as empresas
privadas investem somente
0,55%.
Nesse momento é importante observar que, ao
atravessarmos essa crise,
muito deverá ser feito para
eliminar as contradições do
capitalismo. Para fins ilus-

trativos, deixamos a macroeconomia de lado que, por si
só, já demonstra uma infinidade de contradições como,
por exemplo, o enriquecimento de alguns mercados
em face de outras, como é
o caso da queda do mercado
financeiro ou do setor aéreo
em contraposição ao setor da
saúde privada e da indústria
farmacêutica, que terão aumento em sua receita.
Por agora, é importante
olhar o impacto econômico
das classes desfavorecidas
que estão sendo massacradas
nessa engrenagem. Assim, o
que parece um efeito dominó, na verdade tem impacto
primário nas periferias. Afinal, seria possível pedir que
uma cuidadora de idosos que
mora no Capão Redondo
e trabalha no Higienópolis
permaneça em casa e faça
home office?
E quanto ao abastecimento de produtos básicos, seria
possível pedir para que seu
Francisco, morador do Taboão da Serra, atravesse a
cidade com o seu salário mínimo e encha a “dispensa”?
Ou melhor, com o objetivo de seguir as recomendações, a Nathalia não vai sair
de casa porque o chefe a liberou para ficar em quarentena, mas a verdade é que ela
está com fome e mora sozinha em um apartamento em
Pinheiros. Em razão do recolhimento, ela resolveu pedir
comida pelo aplicativo.
Marcos, o entregador do
aplicativo que faz uma jornada diária de 12 horas, pois
trabalha “por conta”, não vê
possibilidades de ficar de
quarentena, uma vez que ganha por entrega, por isso não
poderia dispensar a comida
tailandesa requisitada por
Nathalia.
O cenário de recessão
econômica que, como alguns economistas preveem,
começará nos próximos meses, na verdade em poucos
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dias já teve efeitos em uma
massa de famílias que terão
impacto certo nas cestas básicas e nos aluguéis, já que a
seguridade social não foi feita para atender a demandas
dessa magnitude.

Nesta crise, muito
deverá ser feito
para eliminar as
contradições do
capitalismo
É nesse sentido que a
economista italiana Mariana Mazzucato analisa que
“agora temos a oportunidade de usar essa crise como
uma maneira de entender
como fazer o capitalismo
de maneira diferente. Isso
requer repensar para que os
governos servem: em vez de
simplesmente consertar as
falhas do mercado quando
surgirem, eles devem avançar para moldar e criar ativamente mercados que proporcionem um crescimento
sustentável e inclusivo. Eles
também devem garantir que
as parcerias com empresas
que envolvam fundos governamentais sejam motivadas
por interesse público, e não
por lucro.” (tradução livre).
Menos intervenção estatal
não parece uma solução inteligente adotada pelo Estado,
uma vez que o setor privado
pouco investe em pesquisa
ou atividades que não gerem
lucro. Por isso, a economista
orienta que o sistema unificado de saúde e o desenvolvimento constante de ciência
e pesquisa são fundamentais
para atravessar períodos
como esse, já que a falta de
investimento público na saúde e o demérito da ciência
setoriza a desigualdade social.
Mais do que “solidarie-
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dade”, o tempo exige responsabilidade social. Temas
que parecem não estar correlacionados, em tempos de
crise mundial como a que
estamos atravessando agora
com a Covid-19 joga luz a
problemática do não fortalecimento da saúde pública e
da ciência. Afinal para quem
faltarão máscaras, leitos e
medicamento primeiro? E
na hipótese de a vacina ser
desenvolvida em um país
de Primeiro Mundo, será a
indústria farmacêutica responsável na divulgação na
fórmula para países subdesenvolvidos ou patenteará
para lucrar em cima da desgraça mundial?
O capitalismo se autodeclara resiliente, mas está visivelmente ruindo, pois mais
uma vez demonstra como o
Estado é direcionado para
atender aos interesses de uma
classe específica. Além disso,
estamos testemunhando que a
mão invisível e a globalização
foram capazes apenas de alargar o hiato social. Esse é um
momento de renegociação das
regras do jogo.
A desaceleração que colabora com o enfrentamento
da pandemia exige que sejamos mais responsáveis não
só com questões sanitárias,
como também estejamos
maduros para reivindicar a
revisão do que é prioridade,
como é o caso da emergente
reconfiguração social envolvendo as atividades humanas, bem como a sua subsistência, além de é claro a
redução brusca da produção
exagerada e do consumo.

 Monique Rodrigues
do Prado
Advogada especialista na
área médica, é integrante
da Comissão de Direitos
Humanos da OAB – Subseção
Osasco e participa do Comitê
de Igualdade Racial do Grupo
Mulheres do Brasil e da
Educafro.

www.monitormercantil.com.br

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Correio eletrônico
Administração/Redação/Comercial
Redação:
Avenida São Gabriel, 149/902
redacao@monitormercantil.com.br
Itaim - CEP 01435-001
Negócios e Empresas
Telefones: (11) 3165-6192
empresas@monitormercantil.com.br
(11) 3165-6233 / 3165-6252
Monitor Financeiro:
Fax: (11) 3168-6817
monitorﬁnanceiro@monitormercantil.com.br
Correio eletrônico: monitor.interpress@
hipernetelecom.com.br
Pautas:
pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:
Brasília
cartas@monitormercantil.com.br
Armazém de Comunicação
Publicidade:
SCS – Ed. Denasa S/1301
Tel/Fax: 61-33213440
publicidade@monitor.inf.br
CEP: 70398-900
Gráﬁca:
e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br
graﬁca@monitormercantil.com.br

CONSELHO EDITORIAL
Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães
(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos
(em memória)

Filiado à

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br
Assinatura trimestral ..............................................................R$ 99,00
Assinatura semestral ..............................................................R$ 198,00
Assinatura anual .....................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados) ...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não reﬂetem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Monitor Mercantil n Quinta-feira, 2 de abril de 2020

Conjuntura

3

Sistema S ficará sem receber
R$ 2,2 bi por três meses
Coronavírus: Brasil na rabeira
do estímulo econômico

Enquanto a equipe econômica continua amarrada ao
ajuste fiscal e faz barganha para liberar R$ 600 para os
mais necessitados (a troca seria controlar integralmente
o multibilionário “orçamento de guerra”, imagina-se
com que intenção), os demais países vão apresentando
programas ousados de apoio a trabalhadores e empresas,
conscientes de que a crise social e econômica se agravará
sem o Estado abrindo o cofre.
Cálculo do Observatório Fiscal, do Ibre/FGV, mostra
um conjunto de medidas fiscais e parafiscais já anunciadas pela turma do Guedes que soma R$ 844 bilhões,
valor correspondente a 11,6% do PIB. Mas os técnicos
destacam que a ação de maior impacto é a redução de
requerimento de capital dos bancos para ampliar a capacidade de crédito (R$ 672 bilhões). “Como essa medida
não tem natureza fiscal, e o governo só deve participar
dela na medida em que os bancos públicos forem mais
arrojados, é importante avaliar o total das medidas excluindo essa ação”, acrescentam. Isso já leva a uma redução
para 2,86%
Mas o percentual fica ainda menor ao levar em conta
que boa parte das ações se referem a antecipações de
despesa. Sobram então 2,05% do PIB. Veja na tabela:
Estímulo para reanimar a economia pós-Covid
País
% do PIB
Reino Unido
17%
Espanha
17%
Alemanha
15,7%
França
13,1%
Peru
12%
EUA
6,3%*
Brasil
2,05%
* Pode chegar a 11,3%
Fonte: Ibre/FGV e jornais de economia. Elaboração
da coluna

Riscos do seguro
Os seguros de responsabilidade civil de acidentes de
trabalho serão os que sofrerão o maior impacto com a pandemia da Covid-19 no mercado segurador, de acordo com
estudo feito pelo Insurance Informations Institute (III). Os
hospitais serão bem atingidos. Em seguida, veremos os seguros por perdas financeiras ou comerciais, como não realização de eventos. As Olimpíadas são um bom exemplo.
Setores bem menos atingidos são os de seguros de
bens, como automóveis. Pela menor quantidade de
veículos nas ruas, certamente teremos queda nas taxas de
sinistralidade nos próximos meses. O texto também fala
de casos específicos, como o seguro de riscos cibernéticos. As pessoas trabalhando de casa talvez aumentem
os sinistros em tal área.
O estudo, que avalia também a segurança das empresas resseguradoras, está disponível em iii.org/sites/default/files/docs/pdf/naic-covid19_03202020.pdf

Emergência
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou edital de processo seletivo supersimplificado, em caráter emergencial, para cadastro reserva de
até 6 mil profissionais para atuarem temporariamente no
enfrentamento à Covid-19 nos 40 hospitais universitários que integram a Rede Ebserh.
São 900 vagas para médicos, 1,4 mil para enfermeiros,
3 mil para técnicos em enfermagem, 500 para fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros (clínico e mecânico)
e arquitetos, necessários para fazer as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes infectados.
Os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (6) por meio do link https://bit.ly/2wT1Ayb,
onde está disponível o edital com todas as instruções e
o formulário de inscrição. O resultado da seleção será
divulgado no dia 8.

Tem dinheiro
O PL 875/2020, do senador Humberto Costa (PT-PE),
autoriza o governo a utilizar recursos do superávit financeiro no Tesouro Nacional, que soma mais de R$ 1,3 trilhão, para reanimar a economia. É mentira que não haja fontes de recursos para pagar R$ 600 às pessoas de baixa renda.

Rápidas
A FGV Projetos, em parceria com o Ibeji, realizará a
série “Digital Roundtable”, com eventos a distância sobre
temas relacionados à atual crise provocada pela pandemia
de Covid-19. O primeiro será nesta quinta, às 17h, tema
“Mobilidade”, com Henrique Constantino, cofundador
da Gol. Inscrições em forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=07JprUkXoU2GVt-3bceE7Hyn4G4HFNNJkKsaGLkOLIZUNTdEWkJURzVXVUdFVkYwSFU1QjVTNlVKQi4u *** A Associação Brasileira de
Franchising (ABF) organiza uma série de mesas redondas virtuais sobre a crise do coronavírus. Nesta sexta,
às 10h, é a vez de Julio Monteiro, CEO da Megamatte,
Caito Maia, da Chilli Beans, e Raphael Chagas, da Uniko
Consultoria. Inscrições em abf.com.br/abf-realiza-seriede-mesas-redondas-virtuais

CNI: ‘governo
federal vai na
contramão do que
está sendo feito em
diversos países’

O governo federal reduziu
pela metade as contribuições
obrigatórias das empresas
para o Sistema S, por um
período de três meses, de
1º de abril a 30 de junho. A
Medida Provisória 932/2020
foi publicada nesta quartafeira no Diário Oficial da
União e está dentro do pacote de medidas anunciado
pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, para ajudar
empresas afetadas pela crise
provocada pela pandemia de
covid-19. De acordo com a
equipe econômica, será uma
economia de R$ 2,2 bilhões
para os empregadores.
“A iniciativa do governo
federal vai na contramão do
que está sendo feito em diversos países, no sentido de
ampliar a proteção social da
população neste momento da
crise gerada pela pandemia
do novo coronavírus”, afirmou o presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade,
em comunicado.
As contribuições ao sistema incidem sobre a folha
de salários das empresas
pertencentes à categoria

correspondente e são repassadas pelo governo às
entidades. As alíquotas variam de 0,2% a 2,5%. As
indústrias, por exemplo,
recolhem 1% ao Senai e
1,5% ao Sesi, sobre a folha
de pagamento. As empresas do comércio recolhem
1,5% ao Sesc.
De acordo com a MP, nos
próximos 3 meses as alíquotas serão: Sescoop - 1,25%;
Sesi, Sesc e Sest – 0,75%;
Senac, Senai e Senat – 0,5%;
Senar - 1,25% sobre a folha
de pagamento; 0,125% sobre
a receita da comercialização
da produção rural devida
pelo produtor rural pessoa
jurídica e pela agroindústria;
e 0,10% sobre a receita da
comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa física e segurado especial.
Apenas as alíquotas de
contribuição ao Sebrae não
mudaram. Entretanto, o texto prevê que o Sebrae repasse ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas ao
menos 50% do adicional que
recebe para execução das
políticas de apoio às micro e
pequenas empresas.
Já a retribuição paga à
Receita Federal pelas entidades, pelo serviço de recolhimento das contribuições,
será de 7% do montante
arrecadado. Hoje, essa retribuição é de 3,5%. A nova
alíquota vale também por
três meses para o Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar e Sescoop.

Repercussão
Em comunicado divulgado nesta quarta-feuira, a
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) afirmou que
o corte nas contribuições
afetará de forma drástica o
trabalho realizado pelo Sesi
e Senai na formação e preparação de mão de obra, na
educação básica de jovens de
baixa renda e no atendimento à saúde do trabalhador.
De acordo com a CNI, a
redução das contribuições
pode inviabilizar também as
diversas ações que as duas
entidades têm realizado para
ajudar o país a enfrentar a
pandemia da covid-19, como
a manutenção de milhares
de respiradores mecânicos,
fundamentais para pessoas
infectadas com o novo coronavírus.
Segundo o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade, “ao reduzir os recursos, sob a justificativa de
aliviar o caixa das empresas,

o governo cria outro problema muito maior: desarticula
e, em alguns casos, inviabiliza a principal rede de
apoio à tecnologia e à inovação de empreendimentos
industriais, bem como para
a formação profissional e
a saúde e segurança de milhões de trabalhadores em
todas as regiões do país”,
acrescentou.
Segundo as estimativas da CNI, 136 centros de
educação profissional e de
serviços tecnológicos e de
inovação do Senai podem
ser fechados e 830 mil vagas
de qualificação profissional
podem deixar de ser ofertadas. No Sesi, 150 escolas
e centros de atendimento à
saúde do trabalhador também devem ser fechados e
217 mil vagas para alunos de
educação básica e continuada deixarão de ser ofertadas.
Outras 1,9 milhão de pessoas
deixarão de ser beneficiadas
com atendimentos em saúde,
segundo a entidade.

Bolsonaro veta mais recursos para o BPC
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta quarta-feira, a Medida Provisória
(MP) que cria uma renda básica emergencial de R$ 600
aos trabalhadores informais,
autônomos e sem renda fixa,
durante a crise provocada
pela pandemia do novo coronavírus. Mas vetou três
itens do texto aprovado pelo
Congresso Nacional, segundo o Planalto, sob orientação
dos ministérios da Economia
e da Cidadania.
O principal trecho vetado
é o que garantia, na nova lei,
a ampliação do Benefício de
Prestação Continuada (BPC)
definida pelo Congresso no
início de março. Essa ampliação, segundo o governo
federal, tem impacto de R$
20 bilhões ao ano nas contas
públicas. Com o veto, essas
condições ficam excluídas
do texto que entrará em vi-

gor. Os vetos serão analisados pelo Congresso, que
pode derrubar os trechos em
definitivo ou restaurar a validade dessas regras. A criação
do BPC foi resultado de uma
luta de mais de 10 anos do
ex-senador Eduardo Suplicy
(PT-SP).
A extensão do BPC foi
definida quando o Congresso derrubou um veto de Bolsonaro ao tema. O ministro
Bruno Dantas, do Tribunal
de Contas da União (TCU),
chegou a adiar a mudança
nas regras até a definição
de medidas “compensatórias” para esse custo extra.
Dias depois, Dantas mudou
de ideia e suspendeu todas
as decisões por 15 dias. Segundo o ministro, a flexibilização das regras fiscais e
de austeridade no contexto
da pandemia do coronavírus poderia ser aproveitada,

também, para garantir a inclusão de novos beneficiários no BPC.
Enquanto não há resposta
definitiva, os parlamentares
voltaram a incluir o tema na
lei do auxílio emergencial.
E, na análise final, Bolsonaro voltou a vetar o dispositivo. Segundo o governo, a
medida fere a Constituição
e a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LR
A liberação dos recursos
também depende da abertura
de um crédito extraordinário no Orçamento federal.
O pagamento será efetuado
ao longo de três meses, com
operacionalização pelas redes dos bancos públicos federais: Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Banco
do Brasil (BB), Banco da
Amazônia (Basa) e Banco
do Nordeste (BNB), após o
cruzamento de dados para

definir quem tem direito ao
benefício.
Pelas regras contidas no
projeto de auxílio emergencial aprovado pelo Congresso, os trabalhadores
deverão cumprir alguns
critérios, em conjunto, para
ter direito benefício, como
não ter emprego formal;
não receber benefício previdenciário ou assistencial,
seguro-desemprego ou de
outro programa de transferência de renda federal,
com exceção do Bolsa Família; ter renda familiar
mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda
familiar mensal total (tudo
o que a família recebe) de
até três salários mínimos
(R$ 3.135,00); e não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima
de R$ 28.559,70.

Câmara aprova liberação de medicamentos sem registro
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira
(1º) projeto de lei que estabelece o prazo de 72 horas
para a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a distribuição e
importação de materiais, medicamentos, equipamentos
e insumos da área de saúde
registrados por autoridade sanitária estrangeira e autorizados à distribuição comercial
em seus respectivos países.
Os produtos devem estar
relacionados ao combate ao

coronavírus e devem ser validados por autoridades estrangeiras. A matéria segue
para o Senado e terá validade enquanto durar a emergência em saúde provocada
pela pandemia da covid-19.
O relator da proposta,
deputado Hiran Gonçalves
(PP-RR), incluiu a obrigação
do médico instruir o paciente
sobre o uso do medicamento. Pelo texto, o profissional
deve informar que o produto
ainda não tem aprovação da
Anvisa e foi liberado por ter

sido registrado por autoridade sanitária estrangeira.
“Neste momento em que
inúmeras instituições de
todo o mundo trabalham
no desenvolvimento de novos medicamentos, testes,
exames, aparelhos respiradouros e outros produtos e
equipamentos para o combate efetivo da pandemia de
covid-19, precisamos que a
liberação desses produtos tenha a velocidade que a gravidade da situação requer”,
argumentou o relator.

A regra não inclui as autorizações voltadas meramente
à exportação. Segundo o texto, os produtos sem registro
na agência brasileira poderão ser usados por brasileiros desde que validados por
uma das seguintes agências:
Food and Droug Administration, dos Estados Unidos;
European Medicine Agency,
da Europa; Pharmaceuticals and Medical Devices
Agency, do Japão; National
Medical Products Administration, da China.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

CNPJ N.º 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, na Rua
da Candelária n.º 65, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a partir das 14
horas do dia 01/04/2020, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º
6.404/76, relativos ao exercício de 2019.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020
Luiz Augusto P. de Andrade Figueira
Presidente do Conselho de Administração
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ACSP: Pandemia puxa queda de
53,4% das vendas do comércio de SP
Dados não
incluem
supermercados e
nem e-commerce

Moto BMW em miniatura com Márcio Pinho Pereira

Lance livre em
mais da metade
O pregão do leiloeiro Marcio Pinho Pereira, com muitas oportunidades em antiguidades e peças colecionáveis,
terá a exposição somente online. As dúvidas sobre algum
lote, entrar em contato pelos meios explicados no website (marciopinho.com.br) e o fechamento acontecerá na
sexta-feira e sábado (3 e 4) às 18h30 na Rua Barão de
Mesquita, 148,Tijuca (RJ).
São peças que interessam a colecionadores, decoradores, como arte popular, arte sacra, azulejos, bebidos,
brinquedos, canetas, fotografias, gravuras, joias, livros,
porcelana, quadros, relógios, e outros. Outros pregões já
estão marcados com Marcio Pereira e em seu website os
catálogos têm fotos e descrição de cada peça para fazer
o lance. O escritório está localizado na Estrada dos Teixeiras, 1107 – Taquara (RJ), com restrição de visitação
devido ao momento pelo qual o país atravessa.

Quadrinhos e peças no pregão de David Levy

Arte, antiguidades e quadrinhos
Arte e antiguidades estão sempre presente nos variados
leilões que acontecem pelo mundo, com algumas variedades e peculiaridades. Podemos perceber que tudo pode
ser leiloado, ter seu valor reconhecido, a pátina do tempo embelezando muitos objetos. Os pregões conseguem
fascinar aos que dele se aproximam, levando à compras
emotivas em muitos casos.
O pregão do leiloeiro David Levy, que também carrega
a profissão de psicólogo em sua trajetória de vida, terá exposição nesta quinta e sexta-feira (2 e 3) das 10h às 17h,
na Rua Carmo Neto, 218, Cidade Nova (RJ). Os lances
serão ofertados na segunda e terça-feira (6 e 7)) às 19h.
As revistas em quadrinhos estão no pregão em total
lance livre na quarta e quinta-feira (8 e 9) às 15h online,
e a exposição será na terça-feira (7) das 10h às 17h, na
Rua Luís de Camões, 2, Largo de São Francisco, Centro
(RJ), na Letra Viva. As fotos estão no catálogo online no
website levyleiloeiro.com.br e outras informações no escritório da Rua Ministro Viveiros de Castro, 72, loja A,
em Copacabana (RJ).

Acervo de fazenda de 1835
Parte do acervo da Fazendo São Cipriano será vendida pelo leiloeiro João de Franco somente online, na terça e quarta-feira (7 e 8) às 19h30, com visitação nesta
sexta-feira, sábado e segunda (3, 4 e 6) das 10h às 18h
na Avenida Barão do Rio Branco, 481, Petrópolis (RJ),
com a organização da Antiguidades Serrana, que reuniu
os objetos o catálogo que está online no website do leiloeiro (joaodefrancoleiloeiro.com.br) que tem escritório no
mesmo endereço do pregão.

Tempos de reflexão
A situação que todos estamos vivendo, traz reflexões,
mesmo com todas as informações desencontradas que temos acesso. O que muito nos afeta é ser confrontado com
a realidade, nossa finitude. Sair deste mundo assusta-nos,
nada sabemos do que ocorre depois, vem a reação natural
de medo. Interessante lembrar que, isto é um fato real, que
todos passaremos, inevitável. O que nos faz negativar este
fato natural, já que todos viemos e todos iremos? O pretexto coletivo atual apareceu e nos aterroriza, qual motivo do
terror? Muitas filosofias antigas repetem, exaustivamente,
que devemos nos preparar para sairmos de cena a qualquer
instante – independente do motivo que nos fará voltar.

Com os efeitos da pandemia de coronavírus, e as medidas de isolamento social se
intensificando no país a partir do último dia 15, as vendas do comércio paulistano
registraram queda média de
53,4% na segunda quinzena
de março ante igual período
de 2019.
Os dados, do Balanço
de Vendas da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), mostram que,
no período, o movimento
de vendas a prazo, que incluem bens duráveis como
eletrodomésticos, registrou
queda de 61,7%. Já as vendas à vista, ou de bens nãoduráveis, como vestuários
e calçados, desaceleraram

45%.
Já na comparação mensal,
ou seja, com março de 2019,
a queda média foi de 27%,
sendo que 30,4% referemse à diminuição nas vendas
a prazo, e 23,6% foi o recuo
nas vendas à vista.
Olhando o mês como um
todo, se na primeira quinzena a alta média nas vendas
ficou em 5,3%, ainda sob
efeitos da última semana
de fevereiro, na segunda,
quando o comércio considerado não-essencial (exceto
supermercados e farmácias,
por exemplo) precisou fechar as portas por força de
decreto estadual, o cenário
mudou.
“Começamos o mês com
uma conjuntura, mas encerramos com outra”, afirma
Alfredo Cotait, presidente da ACSP. “Porém, vale
lembrar que esses são dados
preliminares do comércio
físico, que não incluem o
setor supermercadista nem
as vendas pela internet, já

que muitos que não conseguiram comprar em lojas físicas, acabaram comprando
online.”
Cotait cita também um levantamento da Boa Vista, realizado entre os dias 22 e 29
de março, para medir como
ficava o movimento à medida que o efeito das restrições
de funcionamento do comércio se intensificaram: a queda nas vendas nesta semana,
ante igual período de 2019,
ficou em 61,2%.
“Essa queda no movimento geral, que se apro-

fundou mais ainda, reflete
tanto as medidas adotadas
para controlar a epidemia
como a própria cautela
do consumidor, que tem
preferido comprar o essencial”, diz Cotait. “A
expectativa agora é que (a
pandemia) possa ser mitigada o quanto antes, e que
dure o menor tempo possível.”
O Balanço de Vendas é
elaborado pelo Instituto de
Economia da ACSP, com
base em amostra fornecida
pela Boa Vista Serviços.

Psol pede suspensão da dívida pública do município do Rio
O vereador Babá e toda a
bancada do Psol no Rio de
Janeiro, ingressaram nesta
quarta-feira com ação judicial, direcionada à Vara de
Fazenda, pedindo a suspensão do pagamento da dívida
pública municipal. Os autores alegam que o orçamento
de 2020 previu quase R$ 2
bilhões para serviços da dívida e que esse dinheiro poderia ser usado no combate a
pandemia, seja nas medidas
de saúde, como nas medidas
sociais de amparo aos setores mais vulneráveis.
A urgência, segundo o pedido, reside no fato de que
agora no mês de abril irão
vencer parcelas do empréstimo da prefeitura com o BNDES e a Caixa Econômica.
As parcelas variam entre R$
120 e R$ 150 milhões.
Na ação é lembrado que
da última vez que a prefeitura atrasou o pagamento
da dívida, a União pegou

parcelas que o município
receberia a título do ICMS
e IPVA, que haviam sido
dadas como garantia em
caso de não pagamento. O
resultado disso foi um descontrole nas contas públicas
que levou ao não pagamento das OSs e uma greve no
município.
A fundamentação jurídica do pedido está prevista
na declaração de emergência pública em saúde dada
pelo Ministério da Saúde,
na aprovação do estado de
calamidade aprovado pelo
congresso nacional e pela
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) e as recentes decisões do Supremo Tribunal
Federal, que reconheceram
a legitimidades de mais de
10 estados em suspender o
pagamento da dívida com a
União.
Como a ação foi distribuída no plantão judiciário,

cabe agora o juiz decidir se
vai analisar durante a urgência ou não.
São Paulo
Na segunda-feira, a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) ingressaram
junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Tj-SP),
com Mandado Coletivo de
Injunção solicitando que o
governo estadual suspenda
por 180 dias o prazo de recolhimento dos tributos estaduais.
O pedido vale para o
ICMS relativo aos fatos geradores de março, abril, maio e
junho de 2020, incluindo-se
o ICMS por substituição tributária, os débitos de ICMS
do Simples Nacional e os
parcelamentos estaduais.
A solicitação estende-se a

todas as empresas do Estado
e não apenas os sindicatos e
as companhias da base industrial paulista representados
pela Fiesp e Ciesp, uma vez
que toda a economia é afetada pela crise do coronavírus.
“As empresas estão sofrendo de forma dramática
a redução drástica da atividade econômica”, diz o presidente da Fiesp e do Ciesp,
Paulo Skaf. “Portanto, é fundamental a postergação do
recolhimento de impostos
neste momento de dificuldades. Desta forma, as empresas podem concentrar todo o
seu esforço na tentativa de
manter o pagamento de salários dos funcionários e evitar
demissões.”
Antes de recorrer à Justiça, a Fiesp havia enviado
ofício ao governo do Estado
no dia 23, solicitando o adiamento do recolhimento dos
impostos e não houve qualquer retorno.

SP usará IA para medir o deslocamento populacional
A Vivo usará seus recursos de Big Data para
apoiar o governo de São
Paulo a combater a pandemia da Covid-19. A
empresa e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas
(IPT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado
de São Paulo, firmaram
um acordo de cooperação, por meio do qual o
IPT poderá consultar
informações agregadas
e não individualizadas
sobre deslocamento populacional, em tempo
real, nas diferentes localidades do Estado. O
objetivo é que a análise
estratégica dessas informações pelo Comitê
Executivo de Governo e
pelo Centro de Contingência do Coronavírus
do Governo de São Paulo
possa indicar tendências
e antecipar os próximos
passos da disseminação
da Covid-19, bem como
apontar a eficácia das
medidas de isolamento
social.

Segundo a Secretária
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen:
“Este é o primeiro resultado concreto do trabalho realizado pelo Grupo
de Pesquisa, Tecnologia
e Inovação do Gabinete
de Combate ao Covid-19,
que vai usar Inteligência
Artificial para medir o
deslocamento populacional e avaliar os efeitos de
medidas como a quarentena no combate à pandemia”.
Mapa de calor
“Nos últimos anos, a
Vivo vem investindo no
desenvolvimento de tecnologias e capacitação de
times para o uso de Big
Data focado na melhoria de nossos produtos,
serviços e experiência
de clientes. Acreditamos
que podemos usar essa
experiência para apoiar
a sociedade a combater
a Covid-19”, afirma Luiz
Medici, vice-presidente

de Dados e Inteligência
Artificial da Vivo.
As informações serão
apresentadas em um modelo de “mapa de calor”
que indica maior ou menor concentração populacional por localidade,
em diferentes períodos.
Como resultado, a equipe
do IPT poderá, por exemplo, identificar locais com
maior concentração de
pessoas em pontos estratégicos das cidades. Por
exemplo, para um hospital será possível avaliar se há grande fluxo
de pessoas para aquela
localidade e sua origem
(bairro, cidade, etc), podendo inferir sobrecarga
de atendimentos e uma
concentração de casos de
Covid-19 nas localidades
de origem. O mesmo se
aplica para pontos de vacinação e postos de saúde. Outra análise possível
é sobre o isolamento social, entendendo o fluxo
de pessoas nas principais
vias da cidade e o deslocamento de pessoas entre

bairros da cidade.
As equipes técnicas do
IPT são multidisciplinares e acostumadas a lidar
com desafios complexos.
“Temos agora a oportunidade de dar um ‘match’ entre a essa plataforma de inteligência artificial e a nossa experiência
de atuação em desastres
naturais, considerando
entre eles a pandemia da
Covid-19”, informa o diretor-presidente do IPT,
Jefferson de Oliveira Gomes.
Nesta parceria, as informações são geradas
a partir de dados disponíveis na rede móvel da
operadora relacionados
exclusivamente a deslocamento de grupos de
pessoas. Os dados são
analisados de forma
agregada e anonimizada
e nunca individualizada,
sempre respeitando a
privacidade dos usuários.
Vale ressaltar ainda que
esses dados são acessíveis
e comuns a qualquer operadora móvel do Brasil.
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Seguros

CCS-RJ cria GT para dar
apoio diante a pandemia
O Clube dos Corretores
de Seguros do Rio de Janeiro
(CCS-RJ) anunciou a criação
de um Grupo de Trabalho
(gt) com o objetivo de apoiar
corretores de seguros, segurados e seguradoras diante
da pandemia de Covid-19. O
cenário atípico vem gerando
importantes discussões sobre
as condições gerais de apólices de seguro, em especial no
segmento de Vida.
“A maioria das seguradoras considera situações de
epidemia e pandemia como
riscos excluídos em suas

apólices. Na prática, porém,
observamos um movimento
de algumas companhias no
sentido de, mesmo assim,
comprometerem-se a oferecer a cobertura. Isso mostra
que a consciência sobre o
nosso dever em prol da coletividade está crescendo
neste momento, e queremos
contribuir com esse tipo de
postura”, explica a diretora
do Clube, Sonia Marra.
Ela defende que as seguradoras precisam modernizar
os seus contratos e processos, entendendo que a prio-

ridade deve ser a proteção
da vida das pessoas, e que
valores imateriais passam a
ser muito mais evidenciados
e relevantes. “Precisa haver
equilíbrio entre lucro e proteção. Queremos colaborar
com as seguradoras, levando
até elas essas e outras demandas latentes do público
consumidor”, completa.
Com foco inicial no seguro de Vida, o GT irá tratar
não só dessa, mas de outras
questões relevantes ligadas à
pandemia, como a importância da atuação dos corretores

na difusão de informações e
no auxílio aos segurados em
momentos delicados como o
que a população vive hoje.
“Estamos
trabalhando
para manter a união e criar
formas de ajudar a categoria, como sempre fazemos, e
agora ainda mais. Pretendemos atuar em conjunto com
corretores e seguradoras,
contribuindo com a evolução do mercado segurador e
de sua função social de proteger a sociedade” informa o
presidente do CCS-RJ, Fabio Izoton.

Adaptações e impactos nas rotinas das carteiras de Auto e Patrimonial
Diante do aumento de
casos da Covid-19 no Brasil e das medidas adotadas
para contenção da pandemia no país, a HDI Seguros
anuncia a adoção de diversas mudanças e ajustes para
apoiar corretores e clientes
em um período de adaptações e impactos nas rotinas.
As mudanças realizadas
em um primeiro momento
foram nas carteiras Auto e
Patrimonial.
Na carteira Auto a companhia está garantindo
o preço para renovações
dos produtos Auto Perfil e
Auto Funcional, com vencimento entre 1º de abril
e 10 de junho de 2020,
para que o valor da apólice seja, no máximo, igual
ao valor pago no ano anterior. Além disso, para mais
de 50% dos segurados o
preço ficará de 5% a 10%
menor que o valor pago
no ano passado, desde que
sejam mantidas as mesmas

coberturas, serviços e informações de risco.
Também foram implementadas forma de pagamento em 10 vezes sem
juros para a modalidade
débito em conta, ampliação de validade das cotações de seguros novos
e renovações congêneres
para 10 dias corridos, e
não mais de cinco dias, e
ampliação de cobertura
após término de vigência,
nos casos de renovação,
de cinco para sete dias, a
partir de 1º de abril, desde que a vigência original
da apólice seja mantida.
“Pensamos nessas medidas como forma de apoiar
as pessoas para que elas
se mantenham protegidas
neste momento de paralisações decorrentes da contenção ao coronavírus”,
afirma Fabio Leme, vicepresidente técnico da HDI
Seguros.
Já na carteira Patrimo-

nial, a HDI está antecipando
a disponibilização das bases
de renovações aos corretores, ampliando a tolerância
de manutenção do bônus
em caso de renovação com
quebra de vigência e garantindo as mesmas taxas e
condições para as apólices
com boa experiência na vigência anterior.
“Também flexibilizamos
processos de pagamento de
parcelas em atraso e adotamos mais uma série de ações
para beneficiar corretores e
segurados. Nosso objetivo
é oferecer condições mais
favoráveis aos corretores
para que estes possam ter
uma maior gama de possibilidades, tanto econômicas como convenientes, aos
seus clientes neste período
de maior dificuldade que
estamos vivenciando” destaca o executivo.
A HDI Seguros oferece a clientes e corretores
diversos canais e meios

digitais para os serviços
de atendimentos de emergências, assistências e
sinistros. Para o ramo de
Auto, os processos de vistoria prévia, aviso e acompanhamentos de sinistros,
solicitação de assistência
24 horas, solicitação e
agendamento de serviços
de reparos e troca de vidros e retrovisores, assim
como o processo de retirada de carro reserva, podem
ser realizados por meios
100% digitais, seja pelo
App HDI, Portal do Segurado ou via WhatsApp.
Além disso, todos os
processos de regulação de
sinistros passaram a ser por
vistorias digitais, com os
times dos Bate-Prontos interagindo de forma online
com segurados, e as oficinas realizando orçamentos
e aprovações de reparos de
forma virtual, com a mesma
agilidade e qualidade característica da seguradora..

Sompo faz campanha para reforçar figura de faixa-preta
A Sompo Seguros S.A
está estreiando uma nova
campanha publicitária em
TV e mídias sociais, iniciativa que faz parte da
estratégia de investimento
em comunicação para fortalecer o reconhecimento
da marca (brand awareness) e reforçar o posicionamento da companhia
como a seguradora faixapreta.

“A Sompo Seguros já
vem no terceiro ano consecutivo com a evolução
no processo de comunicação com o consumidor para
ressaltar seus atributos de
marca e valores como companhia, além de contar com
a credibilidade, confiança
e excelência na qualidade
dos serviços prestados pela
companhia para ter o suporte no momento que for

necessário acionar o seguro”, destaca André Gouw,
gerente de Marketing da
Sompo Seguros.
Sob o mote “Conhece a
Sompo Seguros?” o filme
no ar em TV aberta e fechada, em abrangência nacional, a partir desta quarta-feira (1), recorre a um
jantar em família para ressaltar os atributos da marca
e o conceito de pertenci-

mento. No filme, um personagem carismático que,
para começar a interagir e
ser aceito pela família da
namorada, pergunta ao sogro se ele conhece a Sompo
Seguros, e, então, começa a
dar dicas valiosas sobre os
benefícios da seguradora
japonesa, que tem mais de
130 anos de tradição e que
já tem a aprovação dos seus
clientes no Brasil.
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Cobertura por 24 horas para
motocicleta em todo o país
A Suhai Seguradora anuncia parceria com o Sindicato
dos Motoboys de São Paulo
(Sindimoto-SP). Com a colaboração da corretora Cortesia Seguros, o acordo oferece aos motociclistas que
trabalham com motofrete o
acesso a um seguro com valor justo e acessível, além de
assistência 24 horas em território nacional.
Para os motociclistas que
trabalham com entregas,
que na maioria dos casos
não são aceitos pelas seguradoras tradicionais (e,
quando o são, os preços são
impraticáveis), a opção de
seguro oferecida pela Suhai
Seguradora une aceitação e
preço justo, garantindo que
ele trabalhe tranquilo com a
certeza que seu veículo, está
coberto e seguro.
“A Suhai Seguradora democratiza o seguro para

perfis de veículos que geralmente não são aceitos nesse
mercado. No caso das motos, em particular, isso significa proteger o ganha pão
de milhares de famílias que
vivem do trabalho desses
profissionais”, comenta o diretor comercial da Suhai Seguradora, Robson Tricarico.
A tranquilidade do seguro
oferecido pela Suhai Seguradora em parceria com o
Sindomoto-SP é especialmente importante diante do
cenário em que quatro motos
são roubadas e/ou furtadas
por hora no estado de São
Paulo, conforme estudo do
Núcleo de Pesquisa da Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado (Fecap) de
2018, com base em boletins
de ocorrências policiais divulgados pela Secretaria de
Segurança Pública de São
Paulo (SSP-SP)..

Indenização para
produtor rural que perdeu
na safra 2019/2020
Devido aos eventos climáticos que afetaram a produtividade de lavouras de
soja, milho, arroz e café em
diversos estados do país, os
produtores brasileiros enfrentam um momento delicado
do ponto de vista econômico.
Para apoiar os produtores e
assegurar sua atividade, a BB
Seguros tem intensificado os
trabalhos para apuração das
perdas e rápida indenização
aos clientes, viabilizando a recomposição da capacidade de
pagamento das obrigações pelos produtores, a manutenção
da captação de recursos para
safra de inverno e também a
antecipação de recursos para
safra de verão 2020/2021.
De acordo com a seguradora, os comunicados de
perda na atual safra ultrapassaram 7 mil, concentrados
nos estados do RS, PR, MS
e GO. O Rio Grande do Sul
é o estado mais afetado, acumulando 66% dos prejuízos
da safra de verão. A soja representa 90% dos comunicados, seguidos pelas culturas
do milho e do café.
A BB Seguros atua utilizando recursos disponíveis
na seguradora, tais como ferramentas digitais de comunicação e acompanhamento de
sinistro, imagens de satélite

com dados e referenciais de
perda por sensoriamento remoto, registros fotográficos,
documentos comprobatórios
acordados com os clientes
e entrevistas técnicas para
validação de informações.
Assim, considerando as restrições de mobilidade que
prejudicam a realização de
vistorias presenciais em alguns casos, a seguradora viabiliza, com o monitoramento
remoto, o processo de vistoria e viabiliza os recursos
aos produtores em caso de
perdas, para que eles sejam
assistidos com agilidade.
Segundo Ivandré Montiel,
presidente da Brasilseg, uma
empresa BB Seguros, esse
modelo de regulação de sinistro só foi possível graças
aos investimentos realizados
em processos, pessoas e tecnologia para o segmento de
agronegócios na seguradora.
“Estamos realizando todas
as comunicações necessárias com nossos clientes e a
regulação de sinistro se dará
com toda segurança técnica.
Nosso objetivo é que todos
os produtores rurais, nossos
clientes, sejam atendidos e
tenham seus prejuízos mensurados e pagos, possibilitando a continuidade das atividades no campo”, explica.

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
(Anteriormente denominada SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A.)
CNPJ/MF nº 10.319.900/0001-50
Balanço patrimonial em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019
2018
2019
2018 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Notas
2019
2018
3.582 30.411
573.390 530.362 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
573.390 530.362 Passivo
Ativo
107.714 109.989 Despesas/ (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa
Passivo circulante
125.202 125.245 Empréstimos e financiamentos
Ativo circulante
26.232 22.390
52.817 41.636 Depreciações
1.885 1.882
Caixa e equivalentes de caixa
5
14.320
413 Fornecedores e outras contas a pagar
18.304 11.412 Amortização
17
2.135
2.188 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Contas a receber de clientes
6
91.603 85.784 Obrigações trabalhistas
(1.080) (3.884)
14.020 12.894 Variações cambiais de créditos de carbono
Crédito de carbono
7
8.571 33.843 Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
141 11.150 Variações cambiais de empréstimos, financ. e créditos de
Créditos diversos
5.958 3.224
carbono
2.378 9.747
20.297 30.709
Contas a pagar - Partes relacionadas
Baixa líquida de imobilizado
12
4.750 1.981 Passivo não circulante
Tributos a recuperar
433.134 389.842
Juros sobre empréstimos e financiamentos
25.431 31.308
448.188 405.117 Empréstimos e financiamentos
Ativo não circulante
310.243 337.909 Juros sobre mútuo
6.486 2.898
118.234 47.475 Provisão para riscos e demandas judiciais
Títulos e valores mobiliários
5
21.230 15.779 Partes relacionadas
199
1.397
1.198 Aumento/redução de ativos
Depósitos judiciais
16
465
374 Provisão para riscos e demandas judiciais
3.260
3.260 Contas a receber de clientes e outros recebíveis
Provisão custo para desmontagem
(5.819) (12.088)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
15
56.584 53.530 Patrimônio líquido
32.542 30.531 Crédito de carbono
26.352 6.669
Imobilizado
8
355.152 318.792 Capital social
110.000 110.000 Créditos diversos
(2.734)
154
(77.458) (79.469) Tributos a recuperar
14.757 16.642 Prejuízos acumulados
Intangível
9
(2.769) 3.028
Depósitos judiciais
(91)
259
Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Demonstração do Resultado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Aumento/redução de passivos
2019
2018
2019 2018 Fornecedores e contas a pagar
6.892 6.411
(10.412)
Receita operacional líquida
261.842 262.238 Lucro líquido do exercício
2.011 20.285 Contas a pagar - partes relacionadas
Adiantamentos de clientes
(11.009) (7.753)
(216.866) (189.045) Outros resultados abrangentes
Custo dos serviços prestados
- Obrigações trabalhistas e tributárias
1.073 3.948
(4.625) (9.262)
Lucro bruto
44.976
73.193 Resultado abrangente do exercício
2.011 20.285 Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido originado das atividades
Receitas/(despesas) operacionais:
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19 e 2018 operacionais
61.983 86.135
Despesas gerais e administrativas
(11.571) (10.268)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Capital
(62.604) (34.140)
2.933
1.332 (Em MR$)
Outras receitas operacionais
social Prejuízos acumulados Total Acréscimo do imobilizado
Juros capitalizados no imobilizado
- (5.304)
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
36.338
64.257 Saldos em 31/12/2017
110.000
(99.754) 10.246 Acréscimo do intangível
(45)
Despesas financeiras
(54.202) (61.126)
Títulos e valores mobiliários
(5.451) (15.779)
20.285 20.285
Lucro líquido do exercício
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de
21.446
27.280
Receitas financeiras
(68.055) (55.268)
Saldos em 31/12/2018
110.000
(79.469) 30.531 investimento
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
social
3.582
30.411 Lucro líquido do exercício
2.011 2.011 Ingressos de empréstimos e financiamentos
19.665
146
64.273 16.125
Imposto de renda e contribuição social - corrente
(4.625) (9.262) Saldos em 31/12/2019
110.000
(77.458) 32.542 Mútuos - Capitações líquidas
3.054
(864) • As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas Pagamentos de empréstimos e financiamentos (incluindo
Imposto de renda e contribuição social - diferido
juros)
(63.959) (65.020)
2.011
20.285 conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de
Lucro líquido do exercício
financiamento
19.979 (48.749)
Diretora
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As Notas Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
13.907 (17.882)
Adriana Vilela Montenegro Felipetto - CPF 004.706.887-69
413 18.295
explicativas e Parecer do Baker Tilly 4Partners Auditores independentes S.S., Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
Gerente contábil
No final do exercício
14.320
413
Fabiana da Silva Anacleto - Contadora - CRC-RJ 111.572/O-0
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
13.907 (17.882)
encontram-se à disposição na sede da empresa.
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Petrobras anuncia novas ações
para o período de pandemia
Descontar 30%
dos salários para
poupar cerca de
R$ 700 milhões
A Petrobras pode cortar
até 30% dos salários dos
seus funcionários. Diante da
contração da demanda por
petróleo e combustíveis, a
estatal decidiu adotar novas
medidas que envolvem redução da produção de petróleo,
postergação de desembolso
de caixa e redução de custos,
informou a petroleira nesta
quarta-feira.
Como parte das ações destinadas a promover o corte
anunciado de US$ 2 bilhões
de gastos operacionais em
2020, foram tomadas decisões para poupar aproximadamente R$ 700 milhões em
despesas com pessoal.

“A partir de hoje (desta
quarta-feira) a produção
de petróleo passa a sofrer
corte de 200.000 barris diários, volume que inclui a
redução anunciada em 26
de março”, disse a estatal.
As ações da petroleira registravam queda logo no
início da abertura da B3,
mas ao longo do dia contabilizavam ganhos acima
de 1%.
A estatal está em processo
de definição dos campos que
terão sua produção diminuída. Segundo a companhia,
será levado em consideração
condições mercadológicas e
operacionais. A duração da
restrição, assim como potenciais aumentos ou diminuições, será continuamente avaliada. Também está
ajustando o processamento
de suas refinarias, em linha
com a demanda por combustíveis.
No programa de redução
está incluída a postergação

do pagamento, entre 10% a
30%, da remuneração mensal de demais empregados
com função gratificada
(gerentes, coordenadores,
consultores e supervisores); a mudança temporária
de regimes de turno e de
sobreaviso para regime administrativo de cerca de 3,2
mil empregados; e a redução temporária da jornada
de trabalho, de 8 horas para
6 horas, de cerca de 21 mil
empregados.
Transpetro
A Transpetro, subsidiária integral da Petrobras,
também aprovou plano de
resiliência, que consiste
também em medidas para
reduzir a estrutura de custos, tanto de gastos operacionais quanto de investimentos, postergando ou
otimizando desembolsos,
no valor de R$ 507 milhões
em 2020.

“A Petrobras reforça seu
compromisso com a gestão
de seu portfólio e com sua
estratégia sustentada pelos
cinco pilares: maximização
do retorno sobre o capital,
redução do custo de capital,
busca incessante por custos
baixos, meritocracia e respeito às pessoas, meio ambiente e segurança”, destacou a estatal em comunicado
ao mercado.
A direção da companhia acredita que a crise
atual realça a importância
destes pilares que devem
continuar a ser implementados ainda com mais foco
e intensidade. “A companhia segue monitorando o
mercado e, em caso de necessidade, realizará novos
ajustes, sempre garantindo
as condições de segurança
para as pessoas, operações
e processos. A Petrobras
manterá os mercados informados sobre futuros movimentos”, frisou.

CVM, BC e Susep usam nova tecnologia para intercâmbio de informações
O blockchain, também
chamado de “o protocolo da
confiança”, é uma tecnologia
que visa a descentralização
como medida de segurança.
No mercado financeiro brasileiro o uso dessa tecnologia vem crescendo. Já usufruindo dos benefícios dessa
tecnologia, a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
anunciou nesta quarta-feira
a implantação da Plataforma
de Integração de Informações das Entidades Reguladoras (Pier).
A plataforma irá acelerar
o intercâmbio de informações entre a CVM, o Banco
Central do Brasil (Bacen) e a
Superintendência de Seguros
Privados (Susep). O sistema
interage com sistemas informacionais das três instituições
reguladoras. Para o usuário ter
acesso à plataforma, ele precisa realizar login, selecionar o
tema (dentro dos três eixos de
assunto citados abaixo na retranca Funcionamento), inserir CPF ou CNPJ do regulado
e selecionar a instituição para
a qual a consulta será direcionada. Em seguida, será apresentado o rol de informações
disponíveis sobre o regulado.
Segundo a Assessoria de
Análise Econômica e Gestão
de Riscos (ASA) da CVM,
área técnica da autarquia
que participou da iniciativa,
a introdução da tecnologia
blockchain permitiu “um
salto de qualidade no que

diz respeito à segurança da
informação na plataforma”.
Por meio dessa tecnologia,
a plataforma registra dados
acerca de seu uso, mitigando o acesso indevido às informações disponíveis e ao
histórico de consultas já realizadas.
“A Pier torna mais amplo,
seguro e direto o acesso às
informações dos participantes regulados por essas instituições, fortalecendo e desburocratizando as tarefas de
supervisão, investigação e
apuração de irregularidades
na esfera de cada um”, explicou Frederico Shu, analista do Centro de Desenvolvimento em Ciência de Dados
(CCD/ASA da CVM).
Para Daniel Maeda, superintendente de Relações
com Investidores Institucionais (SIN/CVM), a plataforma também significa
a redução do custo de observância dos participantes
do mercado. “Evitamos redundâncias desnecessárias
em pedidos de informação a
regulados em comum, a partir do momento em que as
instituições possuem acesso à mesma base de dados.
Assim, desburocratizamos
e aceleramos a obtenção de
informações. Esse ganho é
de extrema relevância para a
CVM, que teve, inclusive, o
assunto como projeto estratégico”, destacou Maeda.
Promover a integridade e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
5ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE MADUREIRA
RUA ERNANI CARDOSO, 152, MADUREIRA – RIO DE JANEIRO
Tel.: (21) 2583-3526 - E-mail: mad05vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL
(SIMULTÂNEO) E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA POR BANCO BRADESCO
SA em face de MANUEL JOÃO PEREIRA, VIAÇÃO MADUREIRA
CANDELARIA LTDA, JORGE LUIS LOUREIRO QUEIROZ
FERREIRA , ANTONIO PEDRO CAMILO,
TRANSPORTES AMERICA LTDA PROCESSO Nº 0010880-66.2016.8.19.0202, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CARLOS EDUARDO LUCAS DE MAGALHÃES
COSTA – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse
Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS
MODALIDADES ELETRÔNICO E PRESENCIAL (SIMULTÂNEO):
O Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, será
no dia 14/04/2020 às 16:00, e, o Segundo Leilão, por valor igual
ou superior a 60% da avaliação, no dia 16/04/2020 às 16:00,
sendo o Leilão Eletrônico disponibilizado no portal eletrônico
do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br e, o Leilão
Presencial, na forma simultânea, será realizado no Auditório Do
Sindicato Dos Leiloeiros, Situado Na Av. Erasmo Braga, 227,
Sala 1008, Centro - Rio De Janeiro. DO BEM A SER LEILOADO:
Imóvel localizado na rua Mercúrio nº 1545 e respectivo terreno,
designado por lote 1 do P.A. 33907, nesta cidade. Registrado
no Cartório do 8º Ofício do RGI matricula 135724-2DL4-14, em
nome de Transportes Américas Ltda, Conforme R-10-135724
e inscrito na Prefeitura sob o nº 1.239.993-7- C.L. 04195-4. (...)
AVALIAÇÃO DO BEM: Desta forma, avalio o imóvel em R$
2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos mil reais). E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO
DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio
de Janeiro, em 14 de Fevereiro de 2020. Eu, digitei _, e Eu, Chefe
da Serventia, subscrevo _. (ass.) CARLOS EDUARDO LUCAS DE
MAGALHÃES COSTA – Juiz de Direito.

a eficiência do mercado de
capitais é missão da CVM e
a interação entre os reguladores é um fator que contribui para o atingimento desse
propósito. “O relacionamento próximo e interativo entre
as instituições que regulam
os participantes do mercado
é um meio de promoção de
ações com maior produtividade, eficácia, força e impacto. A Pier é uma iniciativa alinhada a essa visão”,
disse Vera Simões, Superintendente de Supervisão de
Riscos Estratégicos (SSR)
da CVM.
“A utilização da Pier pela
CVM decorre de mais uma
importante coordenação de
esforços sob o convênio entre CVM e Banco Central.
Além de ser uma entrega
sintonizada com frequente
demanda dos regulados de
que possam cumprir os seus
deveres perante o Estado da
forma mais racional e previsível possível, a plataforma
contribuirá, sensivelmente,
para que a atuação individual ou coordenada dos reguladores envolvidos seja cada
vez mais efetiva. Trata-se,
portanto, de genuíno ganhaganha”, destacou Alexandre
Pinheiro, Superintendente
Geral da CVM e administrador do convênio com o BC.
A Pier vai interagir com
diversos sistemas informacionais das três instituições
reguladoras (CVM, Bacen

e Susep), contemplando um
vasto banco de dados integrado, com informações de
natureza: Punitiva/Restritiva - atuação sancionadora – processos e inquéritos,
situação do registro de regulados, indisponibilidade de
bens; Cadastral/Curricular
- registro de participantes e
seus administradores e informações curriculares de
administradores; Societário
- controle e participação societária de regulados e seus
administradores
“A plataforma possui flexibilidade para o usuário,
que poderá realizar consultas com mais de um tema simultaneamente. A pesquisa
ainda pode ser direcionada
a um único órgão ou com
todos. São muitas possibilidades de trabalho com os
conjuntos de dados existentes e tudo vai depender das
necessidades do usuário”,
comentou Frederico Faria,
analista da Gerência de Sistemas (GSI/STI) da CVM,
que também atuou ativamente na iniciativa.
Prática
No âmbito da CVM, para
entender como pode ser usada a tecnologia no dia a dia
para investigação de um regulado, a autarquia precisa
digitar o CPF dele e selecionar o tema relacionado
à atividade sancionadora.

Rentabilidade das reservas no
exterior foi a melhor em uma década

As reservas internacionais
do Brasil apresentaram a melhor rentabilidade em pelo menos dez anos em 2019, com
resultado positivo de 4,33% em
dólares. A razão é que houve
afrouxamento monetário nos
Estados Unidos, disse o Banco Central nesta quarta-feira.
As reservas internacionais são
aplicadas em ativos no mercado financeiro internacional
e a conversão do retorno dos
investimentos para reais não é
adequada para avaliar a gestão
das aplicações, informou o BC
à Reuters.
“Ao longo do ano, verificou-se uma queda de juros
nos EUA, com a reversão
do ciclo de alta de juros do
Fed (BC norte-americano),
em resposta aos dados econômicos. Esse movimento,
somado ao ganho com carregamento, gerou resultado positivo com juros de
4,25%”, afirmou o BC, em
seu Relatório de Gestão das

Reservas Internacionais.
Houve ganho com paridade de moeda de 0,08% no
ano, prosseguiu o BC. Quando as taxas de juros dos EUA
caem, os títulos comprados
no passado - quando os juros
eram mais altos - passam a
valer mais. A marcação a mercado, então, gera lucro ao BC.
No mês passado, o Fed
cortou a taxa de juros duas
vezes em caráter emergencial. O primeiro corte, de
meio ponto percentual, foi
em 3 de março e o segundo,
de um ponto, aconteceu em
15 de março, o que levou a
taxa de empréstimos overnight do Fed para os bancos
de volta a quase zero. A redução busca manter em patamar baixo o custo dos empréstimos para os bancos - e,
por extensão, a seus clientes
- para garantir que os mutuários tenham amplo acesso ao
crédito durante a crise, citou
a Reuters em reportagem.

Lucro por ação do setor
bancário pode cair 13%

Os analistas do UBS estão projetando para este ano,
uma queda de 13% no lucro por ação do setor bancário.
Mesmo assim, não desaconselham a aquisição dos papéis
do Itaú e do Bradesco. A recomendação para os papéis
do primeiro é de compra, pois avaliam que a cotação está
num nível baixo, mesmo considerando o atual cenário de
maior aversão ao risco com o coronavírus. Porém, cortaram o preço-alvo de R$ 38 para R$ 27. No pregão da
quarta-feira, as ações preferenciais caíram 0,22% para R$
21,65, enquanto as ordinárias perderam 5,33% e foram
para R$ 20,89.
Os títulos do Bradesco continuam como o top pick do setor
para os técnicos do banco suíço, apesar deles terem cortado o
preço-alvo de R$ 45 para R$ 30. Acreditam que o Bradesco
deve ser afetado negativamente por uma exposição acima da
média ao segmento de pequenas e médias empresas e também por ter alguma no segmento de seguro de saúde. Mas,
por outro lado, tem taxa de serviço mais resiliente que seus
pares (menos asset management e banco de investimentos) e
possui uma taxa de cobertura de inadimplência muito mais
forte, que deve compensar parte da deterioração da qualidade
dos ativos. Na quarta-feira, as ações preferenciais perderam
4,95% baixando para R$ 19,74, enquanto as ordinárias diminuíram 4,79% para R$ 17,90.

SEC processa promotor de festivais fictícios
O promotor de shows cristão Jeffrey E. Wall, de Freeport, Maine, através de sua empresa, The Lighthouse
Events LLC, enganou 145 investidores em US$ 3 milhões através de ofertas não registradas, mas que tinham a
promessa de que os recursos seriam apenas utlizados para
promover e sediar concertos festivais de músicas cristãs. A
Securtities and Exchange Commission, no entanto, descobriu que os fundos foram utilizados para outras despesas,
incluindo a liquidação da dívida da Lighthouse.
Na terça-feira, o magistrado John H. Rich III emitiu
um julgamento sumário atendendo a SEC em todas as reivindicações em sua denúncia. O julgamento do tribunal
proíbe permanentemente Wall e a Lighthouse de violar as
disposições antifraude e de registro das leis federais de
valores mobiliários. O tribunal também pagassem, solidariamente, US$ 1,6 milhão como restituição dos ganhos
ilícito e mais US$ 202 mil em juros de prejulgamento e
aplicou multas civis individuais de US$ 1,6 milhão contra
Wall e igual contra a Lighthouse.
O Gabinete de Educação e Advocacia para Investidores
da SEC emitiu um alerta ao investidor, para evitar fraudes
e, investimentos em sua comunidade baseada na fé, incentivando-os a se protegerem e as suas comunidades contra
fraudes de membros de uma fé compartilhada.

Nem Trump demove príncipe saudita
As cotações do barril de petróleo continuam sem apresentar sinais de recuperação, apesar da pressão dos Estados
Unidos sobre a Arábia Saudita para reduzir os níveis de
produção. O barril de Brent desceu 4,25% para US$ 25,23
e, nos Estados Unidos, o barril de West Texas Intermediate
perde 0,05% para os US$ 20,47, depois que foi infrutífera
a conversa do presidente Donald Trump com o presidente
russo, Vladimir Putin e com o princípe Mohammed bin
Salman, no sentido de que estes dois países pudessem resolver as suas divergências e, desta forma, permitir que os
sauditas recuassem no reforço das exportações que têm
usado para pressionar a Rússia. A Arábia Saudita, como já
havia declarado, continuará fornecendo mais 12 milhões
de barris diários. Porém, de acordo com os economistas do
Goldman Sachs, nem mesmo um eventual fim da disputa
entre os dois países pode evitar excesso de petróleo.

IRB liderou as perdas trimestrais
No pregão desta quarta-feira, as ações do IRB sofreram
perdas de mais de 8,5%, chegando a ser negociadas a R$
8,80. No trimestre, tiveram a maior baixa registrada entre
as ações que compõe o Ibovespa, apesar de não sofrerem
nenhum impacto do vírus chinês, mas os problemas internos da companhia provocaram as perdas mais acentuadas
no sell-off do mercado. Assim, a cotação da resseguradora
brasileira caiu mais de 75,15%. A empresa sofreu com as
mudanças nos cargos de liderança após a falta de confirmação e também do desmentido de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, tinha triplicado sua participação
acionária, pois esse fundo de hedge não possuía nem um
só título, além dos questionamentos sobre o balanço e até
uma ação da Polícia Federal.

XP Asset reduz participação na Via Varejo
Na quarta-feira, as ações da Via Varejo perderam mais
de 12% ao cair abaixo de R$ 4,65. A única explicação é
que XP Asset reduziu de 5,4% para 2,9% a participação
acionária na companhia, cujos títulos pertenciam às carteiras dos seus fundos de investimento. Esse foi o comunicado feito pela controladora Casas Bahia e do Ponto
Frio. Pelo Twitter. João Braga, sócio-gestor da XP Asset,
afirmou que, no momento, não faz sentido concentrar a
carteira como há dois meses, quando era difícil encontrar ativos baratos na Bolsa. Além disso, afirmou que a
posição na varejista era muito grande, muito maior que as
outras, mas continua gostando do papel. Ressaltou a troca
foi por ações de empresas com receitas dolarizadas e que
sofreram muito, como Vale e Suzano. No ano, as ações da
Via Varejo acumulam baixa de 58%.

Covid provou bolha nas ações de construção?
Após a alta de 106% das ações da construção civil na
bolsa, as opiniões se dividiram se aquilo era um movimento de bolha. Veio o coronavírus, e a cotação baixou para
um terço do que era registrado. Foi bolha ou não?
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Como renegociar dívidas e reduzir contas em tempos de quarentena
Especialistas
recomendam
paciência na troca
do veículo e atenção
com ‘taxa zero’
Realizar um planejamento antecipado do orçamento
familiar de modo a colocar
as finanças pessoais em dia,
sobretudo diante da ameaça
de retração econômica, é o
recomenda os especialistas
em finanças neste período
de quarentena decorrente
do coronavírus (Covid-19).
Eles dão dicas para renegociação de dívidas e revisão
de contas de consumo e
serviços.

Com as sucessivas quedas
na Selic, a taxa básica de juros, o momento é propício
para a portabilidade do crédito imobiliário para quem
já contraiu um financiamento de imóvel anos atrás com
taxas superiores.
“Com a última queda da
taxa Selic para 3,75% ao
ano, a tendência é que as
taxas do crédito imobiliário continuem caindo e
isso beneficia os consumidores, inclusive quem
contratou o financiamento imobiliário quando as
taxas estavam mais altas.
Com a portabilidade, é
possível trocar de instituição para ter condições
melhores ou conseguir
uma negociação para
manter o banco original. A
economia dessa iniciativa

pode ser importante para o
bolso do consumidor”, diz
Rafael Sasso, cofundador
da Melhortaxa.
Por exemplo, o comprador de um imóvel no valor
de R$ 625 mil que contraiu
um crédito de R$ 500 mil
em julho de 2016 a uma
taxa de juros de 10,77% ao
ano por um período de 360
dias, e que atualmente conseguiu fazer a portabilidade
do contrato para uma taxa
de 7,30%, obteve uma economia total no contrato de
quase R$ 197 mil. A parcela
mensal passou de R$ 5.335
para R$ 4.147, uma redução
de R$ 1.698”, calcula Sasso.
“Em um segundo exemplo, o cliente que contraiu
um crédito de R$ 750 mil
a uma taxa de 11,24% ao
ano por um período de 360

dias, e que hoje poderia reduzir a taxa para 7,30% por
meio da portabilidade, conseguiria uma economia de
R$ 364.804,77, com a parcela mensal diminuindo R$
2.693,94”, prossegue o executivo.
Destaca, ainda, que o importante é avaliar o Custo
Efetivo Total (CET) de cada
caso para se ter comparabilidade. No final, deve-se
avaliar se a economia vale o
custo de desembolso. Os valores de avaliação do imóvel
e despesas de cartório variam
entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. A
portabilidade, nos processos
intermediados pela Melhortaxa, tem a garantia de redução de taxa, podendo ser um
processo pago pelo cliente
dentro de certas condições.
A simulação pode ser reali-

Crise precisa ser enfrentada com dados técnicos
Apenas no mês de
março a B3, a bolsa
de valores brasileira,
teve uma retração de
29,9%. O resultado é
um reflexo do impacto
da pandemia de coronavírus. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
a perda momentânea
de dinheiro por parte
de investidores na bolsa de valores, não pode
ser motivo para criar
uma narrativa que coloque em risco a vida
das pessoas na crise da
pandemia da Covid-19.
Maia fez as considerações nesta quarta-feira.
Na terça-feira (31),
a B3 reportou ao mercado que fechou o primeiro trimestre com
o pior resultado das
últimas décadas, marcando 73.019 pontos,
queda de 36,9%. É o
maior recuo desde o
início da medição, em
1968. Na verdade, os
investidores já esperavam que o Ibovespa
encerraria o trimestre

em queda, mas não poderiam calcular que
esse período de 2020
entraria para a história como o pior do
principal índice da B3.
Conforme a Agência
Câmara de Notícias,
Rodrigo Maia voltou
a dizer que é preciso
enfrentar a crise com
base em dados técnicos
e não apenas pelo viés
econômico.
Segundo
ele, a adoção de medidas contra o isolamento social pode gerar o
agravamento da crise
econômica. “A recuperação da economia
será maior ou menor
dependendo da nossa
capacidade de enfrentar o vírus. Se a nossa
curva (de infectados)
for menor, a capacidade de recuperação econômica é muito mais
rápida. Se tiver uma
curva muito rápida, e
colapsar os hospitais,
a crise vai ser muito
maior”, ressaltou
“Nesse momento, claro, que temos que garan-

tir os empregos, mas os
empregos a gente garante com o estado aumentando o endividamento
e garantindo estruturas
para área de saúde”,
afirmou o presidente da
Câmara.
Segmentos atendidos
Na opinião de Maia,
o melhor caminho para
enfrentar a crise da pandemia da Covid-19 seria
um pacote de medidas do
governo atendendo todos
os segmentos da sociedade. Segundo ele, isso ajudaria a tirar a pressão sofrida por parlamentares
de atender setores específicos de forma isolada e
solta.
“Como não há um pacote completo, os setores
se sentem não atendidos
e procuram pelos seus
representantes
para
apresentar soluções específicas. Isso fazia sentido lá atrás, quando
se começou a fechar o
shopping, bares, companhias aéreas. É obvio

que o melhor caminho
é que nós tivéssemos recebido um pacote único
onde todas as frentes
fossem representadas.
Não foi assim”, criticou
Maia.
Ele destacou que setores que foram inicialmente prejudicados com
as medidas de restrição
em razão da pandemia
ainda não foram beneficiados por políticas
públicas por parte do
governo; como o setor
aéreo, de shopping centers e de bares e restaurantes. Na semana
passada, o presidente já
havia cobrado o Executivo um pacote integrado de ações para combater os impactos da
pandemia na economia,
na saúde e no emprego
dos brasileiros. “O Parlamento tem ajudado,
filtrado as ideias, para
que a gente tente ajudar
no primeiro momento o
que é mais emergencial
e dar segurança para o
governo avançar”, ponderou o presidente.

zada em http://www.melhortaxa.com.br/portabilidadefinanciamento-imobiliario.
Adiamento
No ítem reestruturação
financeira,
envolvendo
cheque especial, seguros e
financiamento de veículos,
apesar do recente anúncio
da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban) em
prorrogar por 60 dias, juntamente com seus cinco
maiores bancos associados
- Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e
Santander - os vencimentos de dívidas de clientes
pessoas físicas e micro e
pequenas empresas para os
contratos vigentes em dia
e limitados aos valores já
utilizados, parte do empre-

sariado ainda enfrenta dificuldades para obter crédito.
Segundo o planejador financeiro Valter Police, diretor da Fiduc, entre atitudes
simples do dia a dia, como
rever planos de internet, TV
a cabo e serviços de streaming, uma iniciativa importante é rever créditos, financiamentos e seguros. Essas
é a chamada reestruturação
financeira.
Valter lembra que o uso
do crédito no Brasil é historicamente muito caro e,
embora hoje seja menor do
que no passado, ainda pesa
muito no orçamento. Por
isso, a reestruturação deve
ser feita junto com a família, repensando objetivos
e organizando as informações numa planilha onde
deve constar:

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 08 de abril de 2020 às 10:00 horas na sede social
da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, sala 202 (parte), Santo Cristo, CEP
20.220-710 para deliberarem sobre a orientação de voto dos representantes
da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval
S.A. – Em Recuperação Judicial, sobre a seguinte matéria: PD. 01/2020 - Enseada – Alteração de endereço da filial da Companhia localizada em Salvador/
BA. Salvador, 31 de março de 2020. Maurício Bastos de Almeida - Presidente.
SINDICATO DOS VIGILANTES CONDUTORES EM TRANSPORTADORA DE VALORES, CARRO FORTE, ESCOLTA ARMADA E CONDUTORES DE TRANSPORTADORES DE VALORES E MALOTES EM CARRO
LEVE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO CNPJ nº 10.899.643/0001-72.
Edital de Convocação – A Diretoria do Sindicato, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do art. 25, IV, do Estatuto,
convoca toda categoria de: Vigilantes Condutores em transportadoras de
valores, Carro Forte, Escolta Armada e condutores de transportadores de
Valores e Malotes em Carro Leve no Município do Rio de Janeiro, para
a Assembléia Geral Ordinária no dia 18 de abril de 2020 (sábado),
às 9 horas em primeira convocação e às 09:30 em segunda e última
convocação, na sede Campestre do Sindicato - rua do Fragoso, 555
Bairro de Guaratiba , Rio de Janeiro/RJ, a fim de discutir e deliberar a seguinte Ordem do dia: a) Aprovação da pauta de negociação coletiva
(Data-base 1º maio/2020); b) Aprovação da taxa negocial / assistencial
será descontada do trabalhador e revertida em favor do sindicato laboral; c) Autorização para a Diretoria fazer acordo e instaurar Dissídio
Coletivo; d) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.
Joa Investimentos S.A.
CNPJ nº 13.218.074/0001-40 - NIRE 33.300.307.125
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 28 de Fevereiro de 2020
Em 28/02/20 às 10h na sede da Joa Investimentos S.A. (“Companhia”), na
Av. das Américas, 8585, sl 419, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ compareceram
acionistas representando a totalidade do capital social e: (i) aprovaram a Cisão
Parcial da Companhia, com versão da parcela patrimonial cindida, de valor total
correspondente a R$ 1.000,00 para TEMLH Administração e Participações
S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial, anexo à ata, que
também é integralmente aprovado pela Assembleia Geral, sendo certo que a
Cisão Parcial ocorrerá de forma desproporcional, já que: (a) o acionista FIP AJL
não receberá ações de emissão da TemLH em contrapartida à Cisão Parcial,
com o que tal acionista expressamente concorda e, portanto, (b) apenas parte
dos acionistas da Companhia subscreverá e receberá ações de emissão da
TemLH em decorrência da Cisão Parcial; (ii) ratificaram a contratação dos
seguintes avaliadores da parcela do patrimônio da Companhia: José Messias
Costa da Silva, CRC nº 1SP151600/O-2; Magda Fiuca Brolia Vertullo, CRC nº
1SP199698/O-9 e Alexandre Couto Guimarães, CRC nº 1SP182287/O-8
(“Avaliadores”); (iii) aprovaram o laudo de avaliação da Companhia apresentado
pelos Avaliadores; (iv) aprovaram, em decorrência da Cisão Parcial, a redução
em R$ 1.000,00 da rubrica reserva de capital constante no balanço patrimonial
da Companhia levantado em 01/01/20 e, portanto, a Cisão Parcial não ensejará
impacto no capital social da Companhia e não resultará em cancelamento de
ações de emissão da Companhia, de forma que o capital social da Companhia
continuará a ser de R$ 7.920,00, dividido em 7.920 ações nominativas e sem
valor nominal, sendo 7.162 ações ordinárias classe A, 754 ações ordinárias
classe B, 1 ação preferencial classe A e 3 ações preferenciais classe B; e
(v) autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à
implementação e formalização da Cisão Parcial. Ata registrada na JUCERJA
em sessão de 17/03/2020, sob o nº 00003865044.

CNPJ 10.826.232/0001-57
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 11 de março de 2019. A Administração.
Balanços Patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em Reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Reserva de lucros
2019
2018
Ativo
Capital
Reserva de
Retenção
Lucros
Lucros
Circulante
10.063.973 13.484.640
social
reavaliação
de lucros
a realizar
Legal acumulados
Total
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
855
1.822
15.000.000
8.708.593
60.382.493
25.255.527
3.053.468
- 112.400.081
Aplicações financeiras (Nota 6)
9.746.072 13.286.736 Saldos em 31 de dezembro de 2017
(6.361.440)
(6.361.440)
Contas a receber (Nota 7)
65.623
63.635 Distribuição de Lucro 2017
(9.723)
(9.723)
Impostos a recuperar (Nota 8)
246.508
128.419 Ajuste de Exercícios Anteriores
4.915
4.028 Distribuição de Retenção de Lucros
Despesas pagas antecipadamente (Nota 9)
(8.708.593)
8.708.593
Não Circulante
67.378.070 66.556.203 Realização Reserva Reavaliação Coligadas
- (26.021.967) (26.021.967)
Bens destinados a venda (Nota 10)
465.132
465.132 Prejuízo do Exercício
Propriedade para investimentos (Nota 11)
5.662.640
5.662.640 Destinação do resultado
- (17.313.374)
17.313.374
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
26.008 Absorção de Reserva de Lucro
Investimentos (Nota 12)
61.212.607 60.356.249 Dividendos Propostos
15.000.000
36.697.956
25.255.527
3.053.468
80.006.951
Imobilizado (Nota 13)
37.691
46.174 Saldos em 31 de dezembro de 2018
Distribuição
de
Retenção
de
Lucros
(8.000.000)
(8.000.000)
77.442.043 80.040.843
Total do Ativo
2.628
2.628
Passivo e Patrimônio Líquido
2019
2018 Ajuste de Exercícios Anteriores
Circulante
12.046.403
33.892 Realização Reserva Reavaliação Coligadas
11.686.062
11.686.062
Obrigações tributárias (Nota 14)
24.279
8.374 Lucro do Exercício
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 15)
22.124
25.518 Destinação do Resultado
584.303
(584.303)
Partes Relacionadas (Nota 16)
12.000.000
- Constituição de Reserva Legal
- (12.000.000)
(6.300.000) (18.300.000)
Patrimônio Líquido
65.395.640 80.006.951 Distribuição de Lucros
4.801.759
(4.801.759)
Capital social (Nota 17)
50.000.000 15.000.000 Destinação Lucro Acumulado
35.000.000
- (28.700.584)
(6.299.416)
Reserva de reavaliação
- Aumento de Capital
50.000.000
4.801.759
6.956.111
3.637.771
65.395.641
Reserva de lucros (Nota 18)
15.395.640 65.006.951 Saldos em 31 de dezembro de 2019
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
77.442.043 80.040.843
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Demonstrações dos Resultados
2019
2018
2019
2018
dos Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Investimento em Coligadas
(175.920)
(49.279)
2019
2018 Resultado do Exercício
11.686.062 (26.021.967) Aquisição de Imobilizado
(1.359)
Receitas / Despesas Operacionais
11.036.917 (26.770.443) Resultado da Equivalência Patrimonial
(12.858.423)
9.939.746 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(40.198)
(26.006)
Despesas Administrativas
(2.094.553) (2.234.716) Repactuação de Investimentos
- Dividendos Recebidos e Devolução de AFAC
12.244.190
9.743.667
Despesas tributárias
(61.153)
(46.044) Depreciações
8.484
9.833 Outras Despesas
(624)
(9.724)
Resultado de Equivalência Patrimonial
12.858.423 (9.939.746) Resultado Ajustado
(1.163.877) (16.072.388) Caixa líquido gerado pelas atividades de
Outras Receitas Líquidas/Despesas
334.200
282.726 Aplicações Financeiras
3.540.665
(650.039) investimentos
12.027.448
9.657.299
(Prejuízos) com Investimentos
- (14.832.663) Impostos a Recuperar
(120.590)
224.583 Fluxo de Caixa das Atividades de
Resultado antes do efeito financeiro
11.036.917 (26.770.443) Contas a Receber
1.988
Financiamentos
Resultado financeiro, líquido
649.145
748.476 Despesas Antecipadas
888
516 Dividendos Pagos
(14.300.000) (8.000.000)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
11.686.062 (26.021.967) Diminuição / Aumento no Ativo Circulante
- 14.832.665
Lucro/(Prejuízo) por ação
12,98
(28,91)
e Não Circulante
3.422.951
(424.940) Prejuízos com Investimentos
15.905
3.249 Caixa líquido gerado pelas atividades de
Notas Explicativas: Contexto Operacional: CMSA Participações S.A. é Obrigações Tributárias
financiamentos
(14.300.000)
6.832.665
(3.394)
4.054
uma holding de capital fechado, que tem por finalidade a realização de inves- Obrigações Trabalhistas e Sociais
Aumento das disponibilidades durante o
timentos e participações como acionista ou quotista, em empresas conces- Diminuição / Aumento no Passivo Circulante
(967)
(61)
e Não Circulante
12.511
7.303 exercício
sionárias de serviços públicos nas áreas de rodovias e geração de energia.
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Exercício
1.822
1.883
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contá- Caixa Líquido Gerado pelas Atividades
855
1.822
Operacionais
2.271.585 (16.490.025) Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Exercício
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
Caixa Líquido Gerado no Exercício
(967)
(61)
contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) alteradas pelas principalmente por aplicações financeiras em certificados de depósitos bancá- pela: NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES S/S. Conselho de
Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas
Administração: José Inácio Cercal Fucci - Presidente - CPF 001.549.517interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). rios, registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos 57; Renata de Rezende Sant’Anna - Conselheira - CPF 016.730.457-74;
até
a
data
o
balanço
que
não
superam
o
valor
de
mercado.
Investimentos:
Principais Práticas Contábeis: Apuração dos resultados: As receitas e os
Luis Roberto de Sant’Anna - Conselheiro - CPF 425.008.697-68. Diretocorrespondentes custos e despesas são reconhecidos pelo regime de com- As participações nos investimentos em coligadas são avaliadas pelo método ria Executiva: Leonardo de Queiroz Sant’Anna - Diretor Presidente - CPF
de
equivalência
patrimonial
e
os
outros
investimentos,
pelo
método
do
custo
petência dos exercícios. As principais fontes de receitas e despesas são pro017.964.557-92; Pedro Luis de Sant’Anna - Diretor Administrativo Financeiro
venientes dos investimentos em coligadas e controladas reconhecidas pelo de aquisição. Encontram-se disponíveis na Sede da Empresa as Demons- - CPF 091.708.327-06. Contador: Pedro Henrique C. Sion - CRC 105.569/
método da equivalência patrimonial. Aplicações financeiras: Representados trações Contábeis Completas. As Demonstrações Contábeis foram auditadas O-9 - CPF 055.610.227-41.
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Mercados mundiais voltaram a apresentar instabilidade
Os mercados mundiais
voltaram a apresentar instabilidade nesta quarta-feira
por causa da pandemia do
novo coronavírus, com perdas expressivas nas Bolsas
da Europa, da Ásia e em
Wall Street. As cotações do
petróleo, que registraram
um pequeno alívio na terçafeira, também voltaram a

cair afetadas pelo impacto
da pandemia, que reduz a
demanda mundial, e pela
guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia.
Os mercados são afetados
pela aceleração letal do vírus nos Estados Unidos, que
superou a barreira de 4.000
mortos e agora tem mais vítimas que a China. O presi-

dente Donald Trump pediu
à população que se prepare
para semanas “muito, muito
dolorosas”, reportou a agência AFP.
Na Europa, a Bolsa de
Paris fechou com baixa de
4,30%, Frankfurt 4,23%
e Londres 3,83%. Milão
recuou 2,97% e Madri
3,04%. Wall Street abriu

em baixa e na primeira metade da sessão o Dow Jones
caía 2,5%.
Pela manhã, a Bolsa de
Tóquio encerrou a sessão em
baixa expressiva de 4,5%,
com os operadores preocupados com um possível
confinamento da população
na capital japonesa, além da
situação econômica.

n Monitor Mercantil

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3
ANÚNcIO
A OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial informa que se encontram à
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br),
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
(www.osx.com.br), os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº
6.404/76. Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. Fernando Teixeira Martins
- Presidente do Conselho de Administração.
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Relatório da Administração 2019
rentes com a transferência da filial de Macaé da Priner Serviços para o prédio nistas em geral. No mesmo mês, a Companhia e o Acionista vendedor Leblon
da controlada Smartcoat, na mesma cidade. O EBITDA atingiu R$ 27,5 milhões Equities Partners V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
e R$ 10,5 milhões no ano e no quarto trimestre, respectivamente. A aceleração em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
no quarto trimestre foi ocasionada, principalmente, pelo incremento das recei- Mobiliários S.A. (Coordenador Lider) comunicou ao mercado o início da oferta
tas com locação, fato observado em todos os trimestres. O EBITDA proforma pública de distribuição primária, de 17.391.304 (dezessete milhões, trezentos e
anual (considerando-se 100% dos resultados das empresas do grupo) foi de noventa e um mil, trezentos e quatro) novas ações ordinárias, todas nominatiR$ 28,9 milhões, tendo sido de + R$ 31,5 milhões na Priner (Serviços + Locação), - vas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
R$ 4,8 milhões na Smartcoat e + R$ 2,2 milhões na R&R.
ou gravames, de emissão da Companhia, ao preço de R$ 10,00 (dez reais) por
Apresentação do EBITDA (R$ Milhões)
4T19
4T18 12M19 12M18 ação e a distribuição secundária, de até 2.608.695 (dois milhões, seiscentos e
Lucro Líquido
(5,4)
5,5
(10,8)
5,1 oito mil e seiscentos e noventa e cinco) ações ordinárias, todas nominativas,
(+) Tributos sobre o Lucro
7,4
(1,6)
5,0
0,8 escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
(+) Resultado Financeiro, Líquido
3,5
1,9
13,6
9,1 gravames, de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor,
(+) Depreciação e Amortização
5,0
2,4
19,7
14,7 as quais poderiam ser vendidas, em caso de exercício da opção das Ações
EBITDA
10,5
8,2
27,5
29,8 Suplementares, fato confirmado. O início de negociações das ações no segMargem EBITDA
12,0%
9,4%
7,9%
9,1% mento Novo Mercado da B3 ocorreu em 17 de fevereiro de 2020, com data de
A fim de atender a demanda por novos serviços e locações, o grupo incrementou liquidação em 18 de fevereiro de 2020. A Companhia recebeu aporte de R$ 161
os investimentos em novos ativos (R$ 17,9 milhões em 2019 vs R$ 14,0 milhões milhões, líquido das taxas e comissões. O grupo Priner está monitorando diariaem 2018), 98% em equipamentos produtivos. Apesar dos investimentos reali- mente os desdobramentos do CORONAVÍRUS (COVID-19) em seus negócios
zados, a fim de atender ao crescimento da demanda por serviços e locação, a e implementando ações a fim de preservar seus colaboradores, sua liquidez e o
Companhia aumentou o volume de equipamentos locados de terceiros, gerando atendimento a seus clientes. No momento, para médio e longo prazos, permacustos de aluguel de R$ 7,7 milhões. O endividamento líquido consolidado apre- necemos com objetivo de utilizar os recursos do IPO (Initial Public Offering) para
sentou redução de R$ 26,9 milhões, equivalente a 34,7%. Como parte de nosso realização de operações de M&As, modernização de equipamentos e reforço
plano para reestruturação das dívidas bancárias do grupo, em 10 de maio de de capital de giro, sabedores que a retomada dessas ações dependerá dos
2019 concluímos o processo de emissão de debêntures pela Priner Serviços. A
operação foi de R$ 67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada das desdobramentos do CORONAVIRUS (COVID-19) e do completo entendimento
linhas para financiamento de capital de giro contratadas pela Companhia e suas de seus impactos em nossa sociedade. O grupo Priner segue confiante na sua
controladas, propiciando alongamento das dívidas financeiras do grupo. Adi- capacidade de crescer e aprimorar os serviços oferecidos aos seus clientes,
cionalmente, a Controladora recebeu aporte de capital no montante de R$ 20,0 mantendo em vista sua Missão, Visão e Valores, descritos a seguir. Missão:
milhões no exercício de 2019. No início de 2019, como parte de nossa estratégia Servir a indústria nacional com foco na alta produtividade, na gestão orientada a
visando a contínua melhoria de controles internos, a controlada Smartcoat pas- resultados e no firme comprometimento com a segurança. Visão: Ser a melhor
sou a utilizar o ERP do grupo Priner, o qual havia sido implementado na Priner empresa brasileira de serviços industriais, reconhecida pela qualidade, pontuaServiços e Priner Locação em janeiro de 2018. Em fevereiro de 2020, a Compa- lidade e soluções inovadoras. Valores: Cumprimento de prazo, desenvolvimennhia celebrou Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, aderindo ao to de pessoas, gestão focada na melhoria continua, proporcionar as melhores
segmento especial de listagem do mercado de ações da B3, denominado Novo soluções, inovação, confiança pela transparência, credibilidade, compromisso
Mercado. Essa alteração faz parte do plano estratégico da Priner, o qual con- com SSMA, ética, liderança pelo exemplo e foco em resultados. Agradecemos
sidera, entre outros assuntos, o constante aprimoramento de nossas práticas a todos os acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores pela confiança
de governança corporativa, valorizando a transparência e proteção dos acio- depositada na Companhia.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Nota
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
explicativa 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores
12
5.229
6.234
9.419
12.846
13.517
1.612
34.157
3.400 Fornecedores - partes relacionadas
18.2
3.224
6.849
342
400
13
2.011
5.347
1.086
4
3.616
28 Operações de risco sacado
14
4.824
38.873
8.854
53.735
6.755
6.755
- Empréstimos e financiamentos
Debêntures não conversíveis em ações
15
11.513
11.513
36.711
48.526
52.607
69.815 Arrendamento a pagar - Direito de uso (CPC 06 - R2)
16
421
1.601
619
1.456
- Salários e Encargos Sociais
17
20.375
20.720
24.967
28.385
19
1.667
1.685
143
- Imposto de renda e contribuição social
20
2.459
2.219
2.948
2.596
659
1.052
692
1.052 Tributos a Pagar
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar
25.4
1.808
1.996
1.808
1.996
916
994
1.090
1.189 Contas a pagar por aquisição societária
22
7.864
6.525
7.864
6.525
17.070
15.726
25.022
23.011 Mútuo a pagar - membros da administração
18.2
2.809
9.613
2.676
23
6.842
2.254
7.229
3.173
1.662
945
3.043
3.682 Provisões
670
668
2.008
793
414
2.294
132
2.163 Outros Passivos
70.049
86.338
95.180
114.810
524
739
748
976 Não circulante
80.076
73.348
127.862
105.316 Fornecedores
12
144
Empréstimos e financiamentos
14
1.721
9.730
3.226
13.902
15
54.218
54.218
46 Debêntures não conversíveis em ações
Arrendamento a pagar - Direito de uso (CPC 06 - R2)
16
1.593
6.618
997
997
- Mutuo a pagar - membros da administração
18.2
3.060
4.303
24.788
779
- Mutuo a pagar - intercompany
18.2
2.607
22
2.193
2.193
245 Contas a pagar por aquisição societária
9
69
1.855
69
1.855
2.656
2.656 Instrumentos financeiros derivativos
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
24
2.520
1.618
5.258
4.794
24
24 Outros passivos não circulantes
219
219
4.455
5.820
4.455
5.820
60.340
21.063
69.752
27.047
1.149
315
1.149
315 Patrimônio líquido
25.1
73.367
53.367
73.367
53.367
15.163
12.387
18.047
16.813 Capital social
25.2
2.298
2.298
2.298
2.298
920
667
1.067
711 Reserva de capital
Reservas de lucros
25.3
4.772
4.772
66.951
66.210
1.728
1.696 Dividendos propostos
25.4
722
722
9.318
7.743
77.024
67.964 Prejuízos acumulados
(1.337)
(1.337)
74.328
61.159
74.328
61.159
900
1.267
4.556
6.380 Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da Controladora
281
4.970
124.641
95.212
111.679
102.670 Participações não controladores
74.328
61.159
74.609
66.129
204.717
168.560
239.541
207.986 Total do passivo e patrimônio líquido
204.717
168.560
239.541
207.986

A Companhia foi constituída em 2013. Sua trajetória teve início na década de
1980, quando a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. cria a Divisão de
Serviços Industriais. Em 2013, a Priner Serviços Industriais S.A. é criada, através do spin-off dessa divisão da Mills, surgindo como Companhia independente,
atuando no mercado de manutenção e montagem de grandes plantas industriais e fornecendo equipamentos e mão de obra especializada para diversos
setores, Onshore e Offshore, com destaque para Óleo & Gás, Petroquímica,
Química e Papel e Celulose, entre outros. Ao longo de todos esses anos, a
Companhia passou por diversos ciclos e transformações e consolidouse como
uma das líderes nos seus mercados de atuação. As aquisições realizadas em
2017, das empresas “Smartcoat” e “R&R” (Isolafácil) foram de extrema importância para o desenvolvimento e diversificação dos negócios da Companhia,
somando-se a contínua busca por parcerias estratégias com players internacionais para desenvolvimento de tecnologia. O ano de 2019 foi marcado pelo
aumento da demanda por nossos serviços. A Receita Líquida e o Lucro Bruto
Consolidados do exercício de 2019 apresentaram crescimento de 6,5% e 8,9%,
respectivamente, com expansão de margem de 0,3 p.p. em relação ao exercício
de 2018. O lucro bruto da Priner (Serviços + Locação) apresentou crescimento
de 2,0% em relação ao exercício anterior, impulsionado pelo forte crescimento
das receitas com locação (+49% 2019 vs 2018). Para atendimento ao aumento
de demanda, a Companhia incrementou investimentos de capital e aumentou
o volume de equipamentos locados de terceiros. A Controlada Smartcoat apresentou significativa melhoria no lucro bruto em relação ao ano anterior, apesar
do resultado bruto ainda ter sido negativo, tendo como causa deste resultado
um contrato que gerou prejuízo em 2018 e 2019, o qual foi encerrado em junho
de 2019. Além deste contrato específico, os resultados desta controlada foram
impactados pela reestruturação finalizada em 2019, a qual gerou custos com
demissões: seu quadro de colaboradores reduziu 48% ao longo do exercício de
2019 (363 em 2019 x 700 em 2018). Em 2019, a Smartcoat deu continuidade
ao movimento de alteração no perfil de seus contratos, passando a priorizar
contratos com forte participação de locação de equipamentos e prestação de
serviços com cobrança de diária, em substituição a contratos de prestação de
serviços por produtividade. Excluindo itens não recorrentes (ajuste a valor justo
das opções de compra e venda das investidas R&R e Smartcoat, provisões para
contingências trabalhistas e reavaliação de imobilizado), as despesas gerais e
administrativas apresentaram aumento de 6,9%, em função de reajustes pontuais (dissídio coletivo e alguns fornecedores de serviços) e despesas não recorNota
explicativa
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Depósitos bancários vinculados
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Dividendos a receber
Estoques
Créditos com funcionários
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Instrumento derivativo financeiro (Swap)
Outros ativos circulantes
Não circulante
Títulos e valores mobiliários
Notas promissórias a receber
Mútuo a receber - partes relacionadas
Mútuo a receber - membros da administração
Outros créditos a receber
Despesas antecipadas
Instrumentos Financeiros Derivativos
Tributos a recuperar
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

3.1
3.2
3.3
4
18.2

5
6
31.2 (d)

3.2
4
18.2
18.2
4.1
6
9
5
7 e 19
8
10
11

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.
Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
explicativa 31/12/201931/12/201831/12/201931/12/2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
(8.885)
8.323
(5.825)
5.965
Receita líquida de vendas e serviços
26
237.362 208.042 348.612 327.237 Prejuízo (lucro) líquido do exercício antes dos impostos
(213.816) (177.894) (299.585) (282.214) Ajustes p/ reconciliar o resultado do período c/ recursos provenientes
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
27
Lucro bruto
23.546
30.148
49.027
45.023 de atividades operacionais
Depreciação e amortização
2.003
330
19.704
14.682
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
28
(26.260) (21.484) (42.064) (30.375) Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis
(84)
546
(205)
101
1.757
5.485
797
448 Equivalência patrimonial
Resultado Equivalência Patrimônial
8
(1.757)
(5.485)
(797)
(448)
Prejuízo (lucro) operacional antes do resultado financeiro
(957)
14.149
7.760
15.096 Juros, variação monetária sobre empréstimos, atualização de derivativos
Resultado financeiro
e aquisição societária
7.461
152
8.864
1.511
Receitas financeiras
29
5.077
5.543
4.465
6.331 Ajuste em valor de preço de aquisição - Smartcoat
(700)
(700)
(13.005) (11.369) (18.050) (15.462) Provisão para riscos
Despesas financeiras
29
902
(68)
465
(695)
Prejuízo (lucro) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
(8.885)
8.323
(5.825)
5.965
(1.550)
540
(1.798)
(4.007)
Correntes
19
(6.207)
(4.613) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)
(2.096)
(2.096)
2.776
(892)
1.234
3.788 Custos da transação a apropriar - debêntures
Diferidos
19
(4.006)
3.638
18.312
16.409
(6.109)
7.431
(10.798)
5.140
Prejuízo (lucro) líquido do exercício
Resultado atribuível a:
Aumento líquido/(redução) nos ativos
Proprietários da Controladora
(6.109)
7.431
(6.109)
7.431 Contas a receber
12.368
(4.708)
18.009
2.181
Participações não controladores
(4.689)
(2.291)
Contas a receber - partes relacionadas
837
68
1
Prejuízo (lucro) líquido por lote de mil ações atribuível
Estoques
393
610
360
610
ao controlador - R$
(2.178)
(7.573)
(2.845)
(11.138)
Básico
30(a)
(302,90)
72,32
- Tributos a recuperar
Diluído
30(b)
(290,46)
68,85
- Outros ativos e despesas antecipadas
(653)
(1.482)
634
(1.912)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas. Fornecedores
(1.249)
2.274
(4.552)
4.330
Fornecedores - partes relacionadas
(3.625)
1.453
(58)
(1.140)
Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Operações de risco sacado
2.011
5.347
Controladora
Consolidado
(345)
7.332
(3.418)
6.875
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Salários e encargos sociais
(657)
(129)
(2.519)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício
(6.109)
7.431
(10.798)
5.140 IR e CS passivo
240
(475)
352
(607)
- Tributos a pagar
Outros resultados abrangentes
4.809
2.609
5.490
3.501
(6.109)
7.431
(10.798)
5.140 Outros passivos
Total do resultado abrangente
Resultado atribuível a:
(6.096)
(3.757)
Impostos pagos
Proprietários da Controladora
(6.109)
7.431
(6.109)
7.431
12.608
(549)
13.094
(3.575)
Participações não controladoras
(4.689)
(2.291) Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais
8.602
3.089
31.406
12.834
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas. Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Resgate/(Aplicação) em títulos e valores mobiliários
(1.082)
117
(3.542)
1.790
Demonstração dos Valores Adicionados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível
(704)
(1.786)
(16.481)
(14.909)
Controladora
Consolidado
111
450
380
Caixa recebido na venda de imobilizado
Geração do valor adicionado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa líquido consumido proveniente das atividades de investimentos
(1.675)
(1.669)
(19.573)
(12.739)
Receitas
Venda de mercadorias, produtos , serviços e locação
263.915
233.695
388.153
360.479 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Cancelamentos e descontos
(2.475)
(3.881)
(8.233)
(3.867) Aporte de capital
20.000
11.500
20.000
11.500
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/(Constituição)
1.550
(540)
1.798
4.007 Emissao de debêntures
67.500
67.500
262.990
229.274
381.718
360.619
Depósitos bancários vinculados
(6.755)
(6.755)
Insumos adquiridos de terceiros
(1.275)
(5.285)
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos serviços vendidos
(3.419)
(3.088)
(3.922)
(3.142) Ajuste adoção inicial CPC 47/48
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(53.483)
(36.657)
(75.584)
(60.709) Dividendos recebidos
874
4.765
765
765
Baixa de ativos
(27)
(921)
(245)
(1.909) Juros de capital próprio e dividendos pagos
(910)
(1.996)
(910)
(1.996)
Valor adicionado bruto
206.061
188.608
301.967
294.859
(24.009)
(779)
245
(245)
Depreciação, amortização e exaustão
(2.003)
(330)
(19.704)
(14.682) Mútuo a receber - partes relacionadas
(2.858)
5.356
2.634
6.979
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
204.058
188.278
282.263
280.177 Mútuo a pagar - partes relacionadas
Valor adocionado recebido em transferência
Amortização do contas a pagar da aquisição da Smartcoat - principal
(742)
(1.278)
(742)
(1.278)
Resultado de equivalência patrimonial
1.757
5.485
797
448 Amortização do contas a pagar da aquisição da Smartcoat - juros
(179)
(98)
(179)
(98)
Receitas financeiras
5.077
5.543
4.465
6.331
15.104
36.939
20.023
50.940
Outras receitas
223
4.492
223
7.586 Captação de empréstimos
(279)
279
(3.920)
3.924
Valor adicionado a dsitribuir
211.115
203.798
287.748
294.542 Operação de duplicatas descontadas
Distribuição do valor adicionado
Pagamento arrendamento mercantil - CPC 06
(444)
(1.928)
Pessoal e encargos
161.249
142.214
211.783
212.070 Amortização de empréstimos - principal
(57.070)
(48.575)
(71.487)
(56.582)
Remuneração direta
121.019
105.264
160.115
156.592
(2.613)
(4.762)
(3.552)
(5.821)
Benefícios
31.344
29.413
39.791
42.478 Juros pagos s/ empréstimos
(4.056)
(4.056)
FGTS
8.886
7.537
11.877
13.000 Juros pagos s/ debêntures
41.866
40.602
63.839
58.457 Ganho/(Amortização) de swap
Impostos, taxas e contribuições
1.415
(142)
1.286
(142)
Federais
31.162
31.576
50.600
46.676 Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de
Estaduais
697
137
1.645
190 financiamentos
4.978
(66)
18.924
2.661
Municipais
10.007
8.889
11.594
11.591 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
11.905
1.354
30.757
2.756
Remuneração sobre o capital de terceiros
8.000
20.982
12.126
24.015
1.612
258
3.400
644
Juros, variações monetárias passivas e variações cambiais
10.065
9.306
13.857
12.111 Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício
13.517
1.612
34.157
3.400
Aluguéis
4.044
4.245
9.067
6.764 Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
Prejuízo (lucro) líquido retidos do Exercício
(6.109)
7.431
(10.798)
5.140 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
11.905
1.354
30.757
2.756
Valor adicionado distribuído
211.115
203.798
287.748
294.542 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Adoção inicial CPC 47/48
Saldos em 01 de janeiro de 2018
Aporte de capital
Lucro líquido/(prejuízo) do período
Dividendos adicionais propostos
Constituições de reservas sobre o lucro
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aporte de capital
Prejuízo do exercício
Dividendos propostos aprovados para pagamento
Absorção do prejuízo
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Controladora e Consolidado
Reservas de Lucros
Capital Reserva de
Dividendos adicionais
Lucros líquidos/ (prejuízos)
Social
Capital
Legal
Estatutária
propostos
Acumulados
41.867
2.298
1.165
1.288
(4.390)
41.867
2.298
1.165
1.288
(4.390)
11.500
7.431
722
(722)
152
2.167
(2.319)
53.367
2.298
1.317
3.455
722
20.000
(6.109)
(722)
(1.317)
(3.455)
4.772
73.367
2.298
(1.337)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.

Total atribuído aos
controladores
46.618
(4.390)
42.228
11.500
7.431
61.159
20.000
(6.109)
(722)
74.328

Participações não
controladores
8.156
(895)
7.261
(2.291)
4.970
(4.689)
281

Total
54.774
(5.285)
49.489
11.500
5.140
66.129
20.000
(10.798)
(722)
74.609
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Priner Serviços Industriais S.A. (“Priner” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital d) Estoques. Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é
aberto, constituída em 12 de julho de 2013, está sediada na Avenida Geremário Dantas, 1.400, loja 249 a 267, Freguesia, determinado pelo método de custo médio. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal
na cidade e estado do Rio de Janeiro – Brasil e atua basicamente no mercado de manutenção e montagem industrial dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda. e) Imposto de renda e contribuição social.
de grandes plantas industriais. A Companhia fornece equipamentos e mão-de-obra para montagem de estruturas que • Imposto de renda e contribuição social correntes. A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é
viabilizam o acesso de pessoal e materiais em processos de manutenção preventiva, corretiva e de montagem de equi- calculada de acordo com as bases legais tributáveis vigentes no Brasil, na data da apresentação das demonstrações
pamentos e tubulações e também presta serviços de pintura industrial, tratamentos de superfície, isolamento térmico contábeis que são 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para o imposto
e instalação de habitáculos pressurizados, os quais permitem realização de serviços de soldagem sem interrupção de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Periodicamente a Administração
das atividades industriais dos clientes. A Companhia possui duas empresas controladas denominadas Priner Locação avalia posições tomadas com relação a questões tributárias que estão sujeitas à interpretação e reconhece provisão
de Equipamentos S.A. (“Priner Locação ou “Rental”) e Smartcoat Engenharia em Revestimentos S.A. (“Smartcoat”) e quando há expectativa de pagamento de imposto de renda e contribuição social conforme as bases tributárias. • Imuma empresa controlada em conjunto denominada R&R Industria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e posto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados
Reutilizáveis Ltda. (“R&R”). A Priner Locação, controlada direta, foi constituída com o objetivo de segregar as atividades sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis
da Companhia. A controlada atua fornecendo locação de andaimes, equipamentos especiais de acesso e habitáculos das demonstrações contábeis. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses créditos
pressurizados. A Smartcoat atua no mercado de tratamento de superfícies e pintura industrial offshore. A R&R atua no diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhesetor de fabricação de isolantes removíveis e reutilizáveis para isolamento térmico, isolamento acústico e proteção cidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação
passiva contrafogo, para equipamentos industriais; comércio, importação e exportação de produtos isolantes (térmicos, das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas
acústicos e de proteção contrafogo); e instalação de produtos de fabricação própria. A Companhia reconhece as inves- internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A recuperação do saldo dos impostidas controladas, Priner Locação e Smartcoat, pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis tos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros
individuais e, as demonstrações contábeis dessas controladas diretas são consolidadas linha a linha nas demonstrações estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante
contábeis consolidadas da Companhia. A investida R&R, cujo controle é em conjunto, é reconhecida pelo método de que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis
equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. As operações estão segmentadas de no exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas
acordo com o modelo de organização e gestão aprovado pela Administração da Companhia, através de Ata de Reunião na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente
de Diretoria realizada em 7 de janeiro de 2016, contendo as seguintes unidades de negócio: Prestação de Serviços e aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da
Locação. A descrição de cada divisão está mencionada na Nota Explicativa nº 31. Declaração e análise de continui- forma na qual a Companhia espera, no final de cada exercício de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses
dade operacional. A Receita Líquida e o Lucro Bruto Consolidados do exercício de 2019 apresentaram crescimento de ativos e passivos. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
6,5% e 8,9%, com expansão de margem de 0,3 p.p. em relação ao exercício de 2018, respectivamente. O lucro bruto legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda
da Priner (Serviços + Locação) apresentou crescimento de 2,0% em relação ao exercício anterior, impulsionado pelo diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre
forte crescimento das receitas com locação (+49% 2019 vs 2018). A Controlada Smartcoat apresentou uma significativa a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. Os
melhora no lucro bruto em relação ao ano anterior, apesar do resultado bruto ainda ter sido negativo, tendo como causa impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, exceto quando correspondem a itens registrados em
deste resultado um contrato que gerou prejuízo em 2018 e 2019, o qual foi encerrado em junho de 2019. Além deste “Outros resultados abrangentes”, ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos
contrato específico, os resultados desta controlada foram impactados pela reestruturação finalizada em 2019, a qual também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente.
gerou custos com demissões: seu quadro de colaboradores reduziu 48% ao longo do exercício de 2019 (363 em 2019 x Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de uma combinação de negócios, o efeito
700 em 2018). Em 2019, a Smartcoat deu continuidade ao movimento de alteração no perfil de seus contratos, passan- fiscal é considerado na contabilização da combinação de negócios. • Benefício fiscal da mais valia do ativo imobilizado a priorizar contratos com forte participação de locação de equipamentos e prestação de serviços com cobrança de do. A Companhia foi constituída em 12 de julho de 2013, pelas sócias Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. e
diária, em substituição a contratos de prestação de serviços por produtividade. Excluindo itens não recorrentes (ajuste a Albuquerque Participações S.A. e em 30 de novembro de 2013 a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. vendeu
valor justo das opções de compra e venda das investidas R&R e Smartcoat, contigências trabalhistas e reavaliação de a totalidade das quotas que detinha no capital da Companhia para sua sócia Albuquerque Participações, a qual passou
imobilizado), as despesas gerais e administrativas apresentaram um aumento de 6,9%, em função de reajustes pontuais a ser controladora da Companhia. Em momento subsequente, em 02 de dezembro de 2013, a Companhia promoveu a
(dissídio coletivo e alguns fornecedores de serviços) e despesas não recorrentes com remoção da filial de Macaé da incorporação da sua controladora Albuquerque Participações S.A., ou seja, efetuou uma incorporação reversa. A emprePriner Serviços para o prédio da controlada Smartcoat, na mesma cidade. O endividamento líquido consolidado apre- sa Albuquerque Participações S.A. registrou um ágio, a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial, em conta de
sentou redução de 34,7%, equivalente ao montante de R$ 26,9 milhões. Como parte de nosso plano para reestruturação investimento no ativo circulante. Após a incorporação, em meados de 2014, foi emitido o laudo de avaliação, fundamendas dívidas bancárias do grupo, em 10 de maio de 2019 concluímos o processo de emissão de debêntures pela Priner tado em três justificativas: (i) mais valia do ativo; (ii) intangíveis; (iii) deságio por compra vantajosa. Tendo sido realizado
Serviços. A operação foi de R$ 67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada das linhas para financiamento na incorporadora, com base neste laudo, os ajustes de alocação do ágio, conforme quadro abaixo.
Constituição
Benefício (ônus) Fiscal
de capital de giro contratadas pela Companhia e suas controladas, propiciando alongamento das dívidas financeiras do Alocação do ágio - conforme Laudo
943
Não se aplica
grupo. Adicionalmente, a controladora recebeu aporte de capital no montante de R$ 20,0 milhões no exercício de 2019. Intangível
763
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis individuais e Carteira de Clientes
169
consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas e autorizadas para divulgação Direito de uso de Marca
11
pela Diretoria em 30 de março de 2020. 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis. a) Declaração de confor- Acordo de não competição (uso por 1 ano)
midade. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo apre- Imobilizado - bens tangíveis
10.583
3.598
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação socie- Mais valia do imobilizado
11.526
3.598
tária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e deliberações e instruções emitidas pela Comissão de Total
8.341
Valores Mobiliários (CVM), e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting (-) Deságio na incorporação Albuquerque
3.185
(1.083)
Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards (IASB). A apresentação da Demonstração do Valor Compra Vantajosa
Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis Para fins fiscais, àquela época era permitida a dedução fiscal do ágio nas operações de incorporação entre a investidora
adotadas no Brasil aplicáveis as Companhias abertas. As normas IFRS não requerem a apresentação dessa demons- e a investida. O benefício fiscal de R$ 3.598 referente a 34% do IRPJ e CSLL da mais valia do imobilizado foi registrado
tração. Como consequência, pelas normas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, pela Companhia em conta de diferido no ativo não circulante e controlado no livro fiscal (LALUR). A Companhia aproveita
sem prejuízo ao conjunto das demonstrações contábeis. Não há diferenças entre o patrimônio líquido e o resultado o benefício fiscal da mais valia do ativo imobilizado. Abaixo composição do uso do benefício fiscal nos exercícios de 2019
consolidado apresentado e o patrimônio líquido e o resultado da Companhia controladora em suas demonstrações con- e 2018 e o saldo a usufruir em 31 de dezembro de 2019.
tábeis individuais. Assim sendo, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão sendo apresentadas lada
2019
2018
a lado num único conjunto de informações. A Administração da Companhia atesta que todas as informações relevantes Benefício fiscal mais valia do ativo imobilizado Amortização IR e CS Diferidos Amortização IR e CS Diferidos
próprias das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que Saldo anterior a amortizar
1.910
649
2.114
719
correspondem às utilizadas por ela em sua gestão das atividades da Companhia. As demonstrações contábeis, do exer- Amortização
(204)
(70)
(204)
(70)
cício findo em 31 de dezembro de 2019, forma preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Saldo a amortizar
1.706
579
1.910
649
Companhia. A Administração da Companhia não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar O ônus fiscal no montante de R$ 1.083 referente a 34% de IRPJ e CSLL correspondente ao deságio por compra vantadúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em continuar operando. b) Base de apresentação. As de- josa foi registrado pela Companhia em conta de diferido no passivo não circulante e controlado no livro fiscal (LALUR) e
monstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de foi reconhecido na razão mensal de 1/60 avos, tendo sido totalmente amortizado.
apresentação da Companhia, e todos os valores arredondados para milhares de Reais, exceto quando indicado de outra
2019
2018
forma. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como base Ônus Fiscal por Compra Vantajosa
Amortização IR e CS Diferidos Amortização IR e CS Diferidos
de valor, exceto quando indicado de outra forma. Certos ativos e instrumentos financeiros podem estar apresentados Saldo anterior a amortizar
(637)
(433)
pelo valor justo. A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as NBCs e o IFRS Amortização
637
217
requerem o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. A determinação dessas es- Saldo a amortizar
(216)
timativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futu- f) Investimentos. Os investimentos da Controlada em empresas controladas e coligadas são avaliados pelo método de
ros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais. g) Imobilizado. Os ativos imobilizados são avaliavalores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devido dos ao custo histórico deduzido de depreciação e perda por redução recuperável acumuladas, quando aplicável. Custo
às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anual- histórico inclui gastos diretamente atribuídos à aquisição dos bens do ativo imobilizado. Custos subsequentes são incormente. c) Resultado por segmento de negócio. Um segmento operacional é um componente da Companhia que de- porados ao valor residual do imobilizado e reconhecidos como item especifico, conforme apropriado, somente se os
senvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo
relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. Todos os resultados dos segmentos operacio- residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado
nais são revistos frequentemente pela Administração para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e quando incorridos. A depreciação é calculada pelo método linear que levam em consideração a estimativa de vida útilpara avaliação de seu desempenho, e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os resul- -econômica dos bens. Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação
tados de segmentos incluem itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em com o valor contábil e são incluídos no resultado operacional. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revibases razoáveis. Os segmentos operacionais da Companhia são: serviços e locação. As divulgações aplicáveis aos sados, a cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. h) Intansegmentos reportáveis, estão apresentadas na nota explicativa nº 31. d) Combinação de negócios. As combinações gível. É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável,
de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da quando aplicável. Custos associados ao desenvolvimento e manutenção desses softwares são reconhecidos como
contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação despesas quando incorridos. Os softwares possuem vida útil definida e são amortizados no prazo de cinco anos. A vida
de não controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas
não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação no valor justo aos ativos líquidos iden- estimativas é contabilizado prospectivamente. i) Redução ao valor recuperável de ativos. O imobilizado e outros atitificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como despesa quando in- vos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis (impairment), ou
corridos. Na aquisição de um negócio, a Administração da Companhia avalia os ativos e passivos assumidos com o ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhepertinentes na data de aquisição. Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação trans- cida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido
ferida em relação ao valor justo dos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis e passivos assumidos, líquidos). Se de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais
a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa – UGC). Os
ganho na demonstração do resultado. e) Base de consolidação. (i) Investimento em controladas e controlada em con- ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma possível reversão do impairjunto. Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia possui os seguintes atributos: (i) poder sobre a inves- ment na data de apresentação do relatório. j) Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores
tida; (ii) exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; (iii) a capa- são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
cidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor de seus retornos. Os acordos de joint ventures, que sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as
envolvem a constituição de uma entidade separada na qual cada empreendedor detenha uma participação, são chama- contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
dos de entidades controladas em conjunto. Nas demonstrações contábeis consolidadas as participações em empreen- subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso de método de taxa efetiva de juros. Na prática, são
dimentos controlados em conjunto (joint ventures) são reconhecidas como investimento e contabilizadas por meio do normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. k) Provisões. As provisões são reconhecidas quando a
método da equivalência patrimonial. As demonstrações contábeis de controladas e controladas em conjunto são incluí- Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável
das nas demonstrações contábeis da Companhia a partir da data em que o controle ou controle compartilhado se inicia que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
até a data em que o controle ou controle compartilhado deixa de existir. As políticas contábeis adotadas pelas controla- As provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas são registradas pelo montante das perdas prováveis, observada a
das e controladas em conjunto estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. (ii) Operações controladas natureza de cada provisão. As provisões, quando constituídas, são mensuradas pelo valor presente dos gastos que
em conjunto. Uma operação controlada em conjunto é uma operação na qual cada empreendedor utiliza seus próprios devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações
ativos com o objetivo das operações em conjunto. As demonstrações contábeis consolidadas incluem os ativos que a atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação
Companhia controla e os passivos nos quais ele incorre durante o curso das atividades visando à operação conjunta, e em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa. Uma provisão para contratos onerosos é recoas despesas nas quais a Companhia tenha incorrido e sua participação nas receitas que aufere da operação conjunta. nhecida quando os benefícios esperados a serem derivados de um contrato são menores que o custo inevitável de
(iii) Transações eliminadas na consolidação. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não re- atender as obrigações do contrato. A provisão é mensurada a valor presente pelo menor valor entre o custo esperado de
alizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolida- se rescindir o contrato e o custo líquido esperado de continuar com o contrato. l) Participação nos lucros. O reconhedas. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi- cimento dessa participação, quando há, é feito ao longo do ano, sendo desembolsado no exercício seguinte (Nota Explinados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na Investida. 2.2. Resumo das principais cativa nº 21.1). O valor de participação de resultados é fixado com base no Valor Econômico Agregado – EVA. O EVA
práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão defi- indica se a rentabilidade de um determinado negócio (empreendimento) foi superior ou inferior ao custo do capital emnidas a seguir: a) Caixa e equivalentes de caixa. Compreendem o caixa, depósitos bancários, aplicações de curto pregado, considerando a estrutura de capital da Companhia. Seu cálculo é feito através da seguinte fórmula: (Lucro
prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de operacional após o imposto de renda) – (capital empregado x custo médio ponderado de capital). m) Plano de remunemudança de valor, com intenção e possibilidade de serem resgatados no curto prazo em até 90 dias a partir da data da ração baseado em ações. Os efeitos do plano de remuneração baseado em ações são calculados com base no valor
aplicação. b) Instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, investimentos em justo e reconhecidos no balanço patrimonial e na demonstração do resultado conforme as condições contratuais sejam
instrumentos de dívidas e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos atendidas e de acordo com o comentado na nota explicativa nº 21.2. n) Empréstimos e financiamentos. Os empréstie financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros foram reconhecidos de mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, e são, subsequentemente, demonstrados pelo valor de custo
acordo com a NBC TG 48 (IFRS 09) – Instrumentos Financeiros, adotado pela Companhia em 01 de janeiro de 2018, amortizado. A metodologia do cálculo para cada empréstimo segue as condições particulares de cada contrato, utilizanconforme deliberação CVM 763/16. O reconhecimento inicial desses ativos e passivos financeiros são feitos quando a do o método da taxa efetiva de juros. O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
Companhia se torna parte de disposições contratuais dos instrumentos e são reconhecidos a valor justo acrescido, para passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo exercício. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, por quaisquer custos de transação exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem
diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como subsequente- parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada
mente mensurados ao: • Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo de receber os do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil lífluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decor- quido. As taxas e tributos pagos para contratação do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do emrentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. • Valor justo por meio de outros resul- préstimo, e também são registrados na rubrica despesas financeiras pela taxa efetiva de juros. A Administração controla
tados abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de diariamente os saldos de cada dívida através de controles gerenciais, no qual atualiza os indicadores financeiros (taxas
caixa contratuais, quando pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais devem originar, ex- de juros e spreads) conforme acordado em cada contrato. Empréstimos e financiamentos são classificados no passivo
clusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. circulante exceto pelas parcelas que podem incondicionalmente ser liquidadas após 12 meses da data de encerramento
• Valor justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados pelo custo amortizado, do balanço das demonstrações financeiras. o) Capital social. O capital social da Companhia é dividido em ações ordivalor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando são designados como tal no reconhecimento inicial. Os nárias e sem valor nominal. p) Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. A distribuição de dividendos
instrumentos financeiros são designados a mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia e juros sobre capital próprio (JCP) para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações
gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais investimentos, com base em seu valor justo e de acordo com a contábeis da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do
estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. O
de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos, bem com os resultados de suas flutuações benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resultado e reclassificado para o
no valor justo. Os instrumentos da Companhia registrados nesta categoria estão descritos na nota explicativa nº 32.2. Os patrimônio líquido, sendo dado ao JCP o mesmo tratamento de apresentação contábil dos dividendos. q) Apuração do
passivos financeiros não derivativos são mensurados ao: • Valor justo por meio do resultado: quando classificado resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. • Receita de
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação prestação de serviços. As receitas provenientes pela prestação de serviços, incluindo a cessão de equipamentos que
são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resul- são utilizados nos serviços são reconhecidas de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) – Receita com contratos de clientes,
tado são mensurados ao valor justo e mudanças no valor justo desses passivos, incluindo ganhos com juros e dividen- adotada pela Companhia em 1 de janeiro de 2018, estabelecendo um modelo de 05 (cinco) etapas para determinar a
dos, são reconhecidos no resultado do exercício. • Custo amortizado: Passivos financeiros não derivativos são mensu- mensuração da receita e quando e como ela será reconhecida. Desta forma, a receita pela prestação de serviços é rerados inicialmente pelo valor justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao valor justo por meio do conhecida tendo como base a medição das etapas de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço. A
resultado, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. A classificação dos ati- receita é apresentada líquida dos impostos incidentes. A Companhia identificou impactos em relação às práticas antevos financeiros é baseada tanto no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros, quanto nas riormente utilizadas em suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2017, conforsuas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subse- me demonstrado abaixo: Na adoção inicial da NBC TG 47 (IFRS 15), a Companhia por fazê-la retrospectivamente
quentemente mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos financeiros men- constituindo, na adoção inicial, um passivo na conta de provisão para custos com desmobilização de contratos no valor
surados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de de R$ 401, tendo como contrapartida a conta de prejuízos acumulados no valor de R$ 265 e a conta de IR e CS diferidos
liquidação. • Instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting. Os instrumentos financeiros derivativos de- ativos no valor de R$ 136. A Companhia aplicou o pronunciamento retrospectivamente somente aos contratos que não
signados em operações de hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de derivativo foram concluídos até a data da aplicação inicial. Desta forma, os reflexos foram registrados no balanço de abertura de
é contratado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos 2018 e está demonstrado no quadro abaixo, não havendo impacto nas suas controladas.
financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor justo for negatiControladora
vo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados
Saldo em Ajustes adoção do
Saldo em
diretamente na demonstração de resultado, com exceção da parcela eficaz do hedge accounting, que é reconhecida Balanço Patrimonial
31/12/2017
CPC 47/IRFS15 01/01/2018
diretamente no patrimônio líquido classificado como outros resultados abrangentes. Os valores contabilizados em outros Passivo - Provisão para desmobilização de contratos
(401)
(401)
resultados abrangentes são transferidos imediatamente para a demonstração do resultado quando a transação objeto Ativo -IRPJ e CSLL diferidos
136
136
de hedge afetar o resultado. c) Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo PL - Prejuízos acumulados
265
265
valor justo no momento da venda, e, quando aplicável, ajustadas ao seu valor presente, em conformidade com a NBC Os principais ajustes decorrentes na nova norma incluem: (i) Provisão do custo para desmobilização de contratos com
TG 12 (Deliberação CVM 564/08) – ajuste a valor presente. A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é amortização na data de vencimento dos contratos e término de paradas; (ii) Reconhecimento do custo para mobilizaconstituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização des- ção de contratos até o início das atividades em obra, cuja a amortização será realizada em seis meses e considerará
ses valores, sendo apurada em bases individuais e considerando em suas premissas o conceito de perdas de crédito o exercício atual; e (iii) Reflexo tributário sobre os ajustes iniciais das novas normas contábeis. • Receita de locação.
esperadas, conforme introduzido pela NBC TG 48 (IFRS 9) - Instrumentos financeiros. A Companhia identificou impactos As receitas provenientes de locação, correspondente a locação de bens móveis, é reconhecida pró-rata temporis no
em relação às práticas anteriormente utilizadas em suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de resultado mensalmente de forma linear de acordo com os contratos de locação de equipamentos. A Companhia não
dezembro de 2017, conforme demonstrado abaixo: Na transição para a NBC TG 48 (IFRS 9) - Instrumentos financeiros, identificou impactos em relação às práticas anteriormente utilizadas em suas demonstrações contábeis individuais e
a Companhia optou por utilizar metodologia simplificada, constituindo, na adoção inicial, uma provisão para perda de consolidadas em 31 de dezembro de 2019. A receita é apresentada líquida dos impostos incidentes. • Receita e despesa
recebíveis nos montantes de R$ 1.531 e R$ 7.384 na controladora e no consolidado, respectivamente, em conta reduto- financeira. A receita de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em
ra de contas a receber no ativo circulante, tendo como contrapartida a conta de prejuízos acumulados no patrimônio lí- aberto e a taxa efetiva ao longo do exercício até o vencimento, quando se determina que essa receita será apropriada
quido nos montantes de R$ 1.010 e R$ 5.020 na controladora e no consolidado, respectivamente, e a conta de IR e CS à Companhia, sendo contabilizada na rubrica de receita financeira. As despesas financeiras abrangem basicamente as
diferidos no ativo circulante nos montantes de R$ 520 e R$ 2.364 na controladora e no consolidado, respectivamente. despesas com juros sobre empréstimos. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construEsses reflexos foram registrados no balanço de abertura de 2018 e estão demonstrados conforme quadro a seguir:
ção ou produção de um ativo qualificável e são capitalizados juntamente com o investimento. r) Resultado por ação. O
Controladora
Consolidado
resultado básico por ação é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e a média ponderada das ações
Ajustes
Ajustes
ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado diluído por ação é calculado por meio da referida média
adoção
adoção
das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos
Saldo em do CPC Saldo de Saldo em do CPC Saldo de exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 (IAS 33) – Resultado por ação. 2.3. Novas normas e interpretações.
Balanço Patrimonial
31/12/2017 48/IFRS9 01/01/2018 31/12/2017 48/IRFS9 01/01/2018 As emissões e alterações de normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que são efetivas para o exercício
Ativo - Provisão –para perda esperada de créditos de
iniciado em 2019. A Companhia descreve os principais pontos da revisão das novas normas a seguir: NBC TG CPC 06/
liquidação duvidosa
(9.848) (1.531)
(11.379)
(20.133) (7.384) (27.517) R3 (IFRS 16) – Arrendamento mercantil. Em meados de janeiro de 2016, o IASB aprovou esta norma, que entra em
Ativo -IRPJ e CSLL diferidos
3.348
520
3.869
6.845
2.364
9.210 vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2019, e, em essência, dispõe que todo contrato de
PL - Prejuízos acumulados
1.010
1.010
4.125
4.125 arrendamento mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo ativos
PL - Prejuízos acumulados -Participações não controladores
895
895 e passivos envolvidos. A Companhia aplicou inicialmente a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) em 1º de janeiro de 2019 usando
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a abordagem retrospectiva modificada. Sob essa abordagem, a informação comparativa não é exigida e o ativo de
direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A Companhia analisou seus contratos de
arrendamento operacional para identificar se eles continham ou não um arrendamento, de acordo com a NBC TG 06/R3
(IFRS 16). A norma define que um contrato é ou contém um arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar
o uso de um ativo identificado por um período, em troca de uma contraprestação. A Companhia aplicou a NBC TG 06/
R3 (IFRS 16) apenas para os contratos vigentes em 1º de janeiro de 2019 e que foram previamente identificados como
arrendamentos. A Companhia optou por adotar as isenções de reconhecimento previstas na norma para arrendamentos
de curto prazo, que são contratos com duração máxima de 12 meses e de baixo valor, que são contratos cujo valor justo
do ativo identificado arrendado seja inferior a US$ 5 mil. Os impactos significativos identificados pela adoção da NBC TG
06/R3 (IFRS 16) nos ativos e passivos da Companhia são decorrentes dos contratos de arrendamento de imóveis utilizados pela Companhia e por suas controladas para suas unidades operacionais (sede e filiais). Adicionalmente, a NBC
TG 06/R3 (IFRS 16) substitui a despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos
de direito de uso desses contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de
captação vigentes à época da contratação dessas transações. A Companhia aplicou os requerimentos da NBC TG 06/
R3 (IFRS 16) em 1º de janeiro de 2019, resultando nos impactos conforme abaixo:
Controladora
Sem IFRS 16 (NBC
Com IFRS 16 (NBC
TG 06/R3) 31/12/2018 Ajustes de transição TG 06/R3) 01/01/2019
Balanço Patrimonial
Imobilizado ( ativo)
7.743
1.791
9.534
Arrendamento (Passivo)
(1.791)
(1.791)
Consolidado
Sem IFRS 16 (NBC
Com IFRS 16 (NBC
TG 06/R3) 31/12/2018 Ajustes de transição TG 06/R3) 01/01/2019
Balanço Patrimonial
Imobilizado ( ativo)
67.964
8.647
76.611
Arrendamento (Passivo)
(8.647)
(8.647)
ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatments). Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando
há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável
(prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta interpretação. A Administração da Companhia conduziu análises dos tratamentos fiscais que
poderiam gerar incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro, acessando seus consultores legais internos e externos
a fim de identificar esses tratamentos, assim como mensurá-los e reavaliar aqueles que potencialmente poderiam expor
a Companhia à riscos materialmente prováveis de perda. Ao concluir esses estudos, a Administração da Companhia
avaliou que nenhuma das posições relevantes adotadas pela Companhia não sofreram alteração quanto ao julgamento
da probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades tributárias. 2.4. Novas
normas ainda não vigentes. IFRS Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro - CPC OO (R2). Em março de
2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e as principais alterações se referem
a: definições de ativos e passivos; critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e divulgação para
elementos patrimoniais e de resultado. Esta norma estará vigente a partir de 01 de janeiro de 2020. A Administração da
Companhia estã avaliando os impactos do IFRS e entende que sua adoção não provocará um impacto relevante nas
demonstrações contábeis.
3. Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e contas correntes
2.686
711
3.353
712
Equivalentes de caixa
10.831
901
30.804
2.688
13.517
1.612
34.157
3.400
Os saldos registrados como caixa e equivalentes de caixa referem-se aos depósitos e às aplicações financeiras de curto
prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os equivalentes de caixa referem-se às
seguintes aplicações:
Controladora
Consolidado
Instituição
Aplicação
Rentabilidade
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Banco Bradesco
Automática
5% CDI
676
2.532
705
Banco Bradesco
CDB
96,75% CDI
7.625
Caixa Geral
Compromissada
90% CDI
2.021
2.021
Banco Itaú
Automática
0,38% a 100% CDI
349
552
1.322
1.474
Banco Santander
Automática
10% a 100% CDI
1.759
349
1.759
509
Banco Votorantin
CDB/Compromissada 88% a 100,5% CDI
6.026
15.545
10.831
901
30.804
2.688
3.2. Títulos e valores mobiliários. Em 31 de dezembro de 2019, os títulos e valores mobiliários referem-se aos seguintes títulos:
Controladora
Consolidado
Instituição Financeira Aplicação
Rentabilidade 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Banco Itaú
Fundo (1)
98% CDI
1.086
4
3.616
6
Banco Bradesco
Fundo (1)
89% CDI
22
Banco Bradesco
Títulos de capitalização (2)
46
1.086
4
3.616
74
Circulante
1.086
4
3.616
28
Não circulante
46
(1) Os títulos e valores mobiliários referem-se às cotas de fundos de investimentos classificados na categoria depósitos
interfinanceiros (DI). (2) Os títulos de capitalização referem-se à título de crédito comercializado pelo banco, com o objetivo de constituição de determinado capital, de acordo com plano aprovado pela Susep. Equivale a uma aplicação financeira programada, com retorno e período pré-fixado (prazo de vigência), podendo ocorrer antes em função de sorteios.
3.3. Depósitos bancários vinculados. Em 03 de maio de 2019, a Companhia aprovou a 1ª emissão de Debêntures
conforme mencionado na nota explicativa nº 15. Nesta data foi constituída a garantia de cessão fiduciária dos recursos
iniciais depositados em conta Escrow de titularidade da emissora (Priner), a fim de garantir as obrigações referentes
às parcelas do principal dos empréstimos existentes na data de liquidação das debêntures que não foram quitados na
mesma data. Em 31 de dezembro de 2019, os saldos dos depósitos vinculados estão demonstrados abaixo:
Controladora
Consolidado
Instituição Financeira
Aplicação
Rentabilidade 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Banco Bradesco
Fundo
97% CDI
6.755
6.755
Controladora
Consolidado
4. Contas a receber
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
A vencer
36.483
39.081
52.187
55.883
Vencidos de 1 a 60 dias
820
10.585
1.351
12.443
Vencidos de 61 a 120 dias
321
8
649
99
Vencidos acima de 120 dias
9.456
10.492
20.130
20.821
47.080
60.166
74.317
89.246
Duplicatas descontadas (¹)
279
2
4.079
Notas promissórias (²)
997
997
Perda esperada para crédito de liquidação duvidosa
(10.369)
(11.919)
(21.712)
(23.510)
Total
37.708
48.526
53.604
69.815
Circulante
36.711
48.526
52.607
69.815
Não circulante
997
997
(¹) O montante refere-se aos recebimentos antecipados, os quais serão baixados à medida em que as duplicatas a
vencer, envolvidas nesta operação, forem pagas pelos respectivos clientes da Companhia às Instituições Financeiras.
(²) Nota promissória recebida em atendimento aos termos do plano de recuperação judicial de clientes da Companhia.
A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos seus créditos, baseada em matriz de provisão, utilizando taxas
de inadimplência histórica sobre o fluxo de caixa esperado do contas a receber. A Companhia apresenta saldo de perda
estimada para crédito de liquidação duvidosa em 31 de dezembro de 2019 e 2018, como segue:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
A vencer
428
1.338
800
1.859
Vencidos até 30 dias
92
139
148
408
Vencidos de 31 a 60 dias
128
140
404
Vencidos de 61 a 120 dias
162
1
179
68
Vencidos acima de 120 dias
60
42
187
351
Confissão de dívida/jurídico (100% PCLD)
9.499
10.399
20.258
20.420
10.369
11.919
21.712
23.510
A movimentação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Saldo no início do exercício
(11.919)
(9.848)
(23.510)
(20.133)
Adoção inicial CPC 48
(1.531)
(7.384)
Saldo inicial ajustado
(11.919)
(11.379)
(23.510)
(27.517)
Constituição de PECLD
(532)
(2.088)
(2.148)
(3.723)
Reversão de PECLD
2.082
1.548
3.946
7.730
Saldo final do exercício
(10.369)
(11.919)
(21.712)
(23.510)
4.1. Outros créditos a receber. O valor de outros créditos a receber pela investida Smartcoat, no montante de R$ 2.656,
refere-se ao adiantamento de distribuição de lucros do exercício de 2017 feito pelos acionistas não controladores. Em
28 de junho de 2018, através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, a investida Smartcoat acordou com seus
devedores que a quantia devida de R$ 2.656 será paga à vista, sem correção monetária no prazo de 5 (cinco) anos a
contar da data de assinatura desse Instrumento e poderá ser antecipada, caso a investida Smartcoat distribua dividendos ou juros sobre capital próprio.
5. Tributos a recuperar
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
INSS a compensar (a)
92
784
113
840
IRPJ e CSLL a compensar (b)
15.863
11.134
22.946
17.033
PIS e COFINS a compensar (c)
13
1
75
35
ICMS a compensar (d)
139
237
141
239
ISS a recuperar (e)
550
247
550
247
Créditos previdenciários (f)
373
3.312
1.153
4.606
Outros
40
11
44
11
17.070
15.726
25.022
23.011
Não Circulante
INSS a compensar (a)
827
827
PIS e COFINS a compensar (c)
152
152
152
152
ICMS a compensar (d)
170
151
170
151
Outros
12
12
1.149
315
1.149
315
a) A Companhia está no regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB - em razão do enquadramento da sua atividade principal no CNAE, onde o percentual de retenção da contribuição previdenciária, de responsabilidade da empresa contratante, foi reduzido de 11% para 3,5%. O montante de R$ 919 (R$ 92 no circulante e R$ 827
no não circulante) em 31 de dezembro de 2019 (R$ 784 em 2018) representa, em sua maioria, o INSS retido a maior por
alguns clientes que realizaram retenção de contribuição previdenciária indevidamente com base em alíquota de 11%,
ao invés de 3,5%. b) Refere-se à IRRF e CSLL retidos na fonte durante o exercício, além de saldo negativo de IRPJ e
CSLL apurados em exercícios anteriores. c) Referem-se a PIS e COFINS a recuperar durante o exercício de 2019. O
saldo classificado como não circulante refere-se à apuração a maior no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e que
serão compensados pela Companhia durante as apurações futuras de PIS e COFINS. d) Refere-se ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - incidentes sobre as operações da Companhia, em decorrência da aquisição de mercadorias para revenda. A expectativa é a compensação em exercícios futuros quando da realização de novas
saídas tributárias. e) São montantes relativos ao ISS retido a maior por alguns clientes oriundos da atividade da Companhia e que são passiveis de restituição. A expectativa é que o pedido de restituição aos clientes seja realizado no decorrer
do exercício de 2020. f) Reconhecimento de créditos referente a não incidência de contribuição previdenciária sobre
algumas rubricas constantes na folha de pagamento no período de 5 anos, conforme parecer elaborado por consultores
independentes. O crédito é corrigido pela SELIC e corrigido mediante a aplicação de coeficiente disponível na tabela
prática aplicada em contribuições previdenciárias, sobre o valor originário da contribuição e poderá ser utilizado para
compensação com contribuições sociais previdenciárias devidas, desde que a compensação seja declarada em GFIP.
6. Despesas antecipadas
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Seguros
207
165
288
165
Feiras e stands
80
50
80
50
Licenças/direito de uso de sistemas
72
99
72
99
Mobilização de contratos (¹)
305
631
1.605
3.364
Despesa antecipada com emissão de ações (²)
998
998
Outros
4
1.662
945
3.043
3.682
Não Circulante
24
24
Licenças/direito de uso de sistemas
24
24
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(¹) O custo para mobilização de contratos é reconhecido como despesa antecipada até o início das atividades em obra,
cuja a amortização é realizada em seis meses e considera o exercício atual. (²) Referem-se aos custos associados às
transações destinadas à obtenção de recursos próprios, mediante a distribuição primária de ações, que foram contabilizados transitoriamente em conta de ativo até que se conclua o processo de emissão.
7. Tributos diferidos
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017
Ativo diferido sobre adições temporárias (a)
5.560
4.220
10.430
8.483
Ativo diferido sobre prejuízo fiscal (a)
10.723
8.569
13.055
13.241
Ativo diferido sobre o benefício fiscal da mais valia do ativo imobilizado (b)
580
649
580
649
16.863
13.438
24.065
22.373
Passivo diferido sobre o resultado da compra vantajosa (c)
(1.051)
(1.051)
(1.051)
(1.051)
Passivo diferido sobre a mais valia da alocação a valor justo de controlada
adquirida da compra vantajosa (d)
(3.445)
(4.509)
Passivo diferido sobre direito de uso de arrendamento mercantil
– CPC 06/R3 (e)
(649)
(1.522)
(1.700)
(1.051)
(6.018)
(5.560)
Impostos diferidos ativos líquidos
15.163
12.387
18.047
16.813
Impostos diferidos classificados no ativo
15.812
12.387
19.569
16.813
Impostos diferidos classificados no passivo
(649)
(1.522)
Impostos diferidos ativos líquidos
15.163
12.387
18.047
16.813
a) Impostos diferidos referentes às provisões constituídas em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente, representando adições temporárias na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social e o reconhecimento em
relação aos prejuízos fiscais. Os fundamentos e as expectativas para a realização do imposto de renda e contribuição
social diferidos sobre adições temporárias estão apresentados a seguir:
Natureza
Fundamentos para a realização
Prejuízo fiscal
Pela expectativa de resultados tributáveis futuros
Provisão para crédito de liquidação duvidosa Pelo ajuizamento das ações e créditos vencidos.
Swap e variação cambial
Pela liquidação do empréstimo
Plano de opção de ações
Pelo exercício das opções
Provisão para riscos trabalhistas
Pela realização fiscal da perda ou encerramento do processo
Provisões de custos e despesas
Pelo pagamento destes gastos
Amortização em 48 parcelas conforme prazo final do contrato
Custos da transação – debêntures
da 1ª emissão de Debêntures 1ª série
b) O benefício fiscal da mais valia do imobilizado está sendo realizado de acordo com a taxa de vida útil de cada bem,
conforme laudo produzido por avaliador independente, sendo que o terreno somente seria realizado quando da sua alienação. Para o saldo remanescente, a Companhia aproveitou no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 o montante
de R$ 70. c) Imposto diferido decorrente do ganho com compra vantajosa na aquisição da Smartcoat. d) Imposto diferido
decorrente da alocação de mais valia dos ativos adquiridos líquidos dos passivos assumidos na aquisição da Smartcoat.
A realização desse saldo será com base na realização da mais valia alocada na combinação de negócios. e) Imposto
diferido decorrente da adoção inicial da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) que entrou em vigor a partir de janeiro de 2019, onde
os direitos de uso passaram a ser reconhecidos no ativo, sujeitos a depreciação.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
Controladora
Descrição
31/12/2019 31/12/2018
Benefício fiscal mais valia do ativo imobilizado (aquisição da Priner)
1.706
1.910
Ganho por compra vantajosa (aquisição Smartcoat)
(3.091)
(3.091)
Prejuízo Fiscal
31.540
25.204
Provisão para riscos trabalhistas
2.520
1.618
Provisões para créditos de liquidação duvidosa
10.369
11.919
Swap
(414)
(2.294)
Variação cambial
503
1.928
Inst. Derivativo Opções compra/venda R&R e Smartcoat
(4.707)
(4.287)
Plano de opções de ações
853
853
PIS/COFINS s/receita financeira - Exigibilidade suspensa
617
402
Provisões de custos e despesas, inclui desmobilização de contratos
6.694
2.272
Direito de uso – arrendamento mercantil
(1.909)
Passivo de arrendamento mercantil
2.013
(2.095)
Custo da transação - Debêntures
Base do crédito fiscal/passivo fiscal
44.599
36.434
Total do imposto de renda e contribuição social diferido
15.163
12.387
Consolidado
Descrição
31/12/2019 31/12/2018
Benefício fiscal mais valia do ativo imobilizado (aquisição da Priner)
1.706
1.910
Ganho por compra vantajosa (aquisição Smartcoat)
(3.091)
(3.091)
Prejuízo Fiscal
38.400
38.944
Provisão para riscos trabalhistas e cíveis
3.351
2.042
Provisões para créditos de liquidação duvidosa
20.520
22.964
Swap
(132)
(2.145)
Variação cambial
503
1.928
Inst. Derivativo Opções compra/venda
(4.707)
(4.287)
Plano de opções de ações
853
853
PIS/COFINS s/receita financeira - Exigibilidade suspensa
617
402
Provisões de custos e despesas, inclui desmobilização de contratos
7.082
3.191
Direito de uso – arrendamento mercantil
(4.478)
Passivo de arrendamento mercantil
4.684
Custo da transação - Debêntures
(2.095)
Base do crédito fiscal/passivo fiscal
63.213
62.711
Total do imposto de renda e contribuição social diferido
21.492
21.322
Mais valia aquisição Smartcoat
12.040
15.908
Provisão / Contingência aquisição Smartcoat
(1.907)
(2.646)
Base do crédito fiscal/passivo fiscal
10.133
13.262
Total do imposto de renda e contribuição social diferido passivo
(3.445)
(4.509)
Total do imposto de renda e contribuição social diferido liquido
18.047
16.813
A expectativa da Administração para realização dos créditos fiscais está apresentada a seguir:
Controladora Consolidado
Ano de 2020
1.255
1.900
Ano de 2021
1.785
2.255
Ano de 2022
1.656
2.125
Ano de 2023
1.596
2.066
Ano de 2024
1.742
2.211
Ano de 2025
1.822
2.418
Ano de 2026
1.808
2.583
Anos 2027 a 2029
5.199
8.507
16.863
24.065
7.1. Ativos fiscais diferidos não reconhecidos. Ativos fiscais diferidos não foram reconhecidos para o prejuízo fiscal
acumulado, pois não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que a controlada Smartcoat
possa utilizar seus benefícios.
Total
2019
2018
Base
Efeito tributário
Base
Efeito tributário
Base
Efeito tributário
21.578
7.336
14.698
4.997
6.880
2.339
8. Investimentos
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Priner Locação
64.382
49.603
Smartcoat
841
14.911
R&R
861
829
861
829
66.084
65.343
861
829
Ágio de rentabilidade futura (*)
867
867
867
867
66.951
66.210
1.728
1.696
(*) Ágio reconhecido no momento da aquisição de participação na investida R&R.
8.1. Informações relevantes sobre as investidas
Controladora
Número
Número
Lucro (Prejuízo) do
Controladas e controladas
% de
total de de ações Patrimônio Líquido período acumulado (*)
em conjunto
Participação
ações adquiridas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Priner Locação
99,99
34.556.579 34.556.578
64.382
49.603
15.030
11.908
Smartcoat (*)
75,00
26.700.000 20.025.000
1.121
19.882
(11.424)
(9.162)
R&R (*)
51,00
50.000
25.500
1.688
1.624
1.564
879
67.191
71.109
(2.166)
3.625
Consolidado
Número
Número
Lucro (Prejuízo) do
% de
total de de ações
Patrimônio Líquido período acumulado (*)
Controladas em conjunto Participação
ações adquiridas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
R&R (**)
51,00
50.000
25.500
1.688
1.624
1.564
879
1.688
1.624
1.564
879
(*) Patrimônio líquido e lucro (prejuízo) do período ajustados.
Outras informações:
Controladora
Capital social integralizado
Total do Ativo
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Priner Locação
34.557
34.557
73.905
54.392
Smartcoat (*)
16.610
16.610
56.741
60.971
R&R (*)
50
50
2.901
2.749
Consolidado
Capital social integralizado
Total do Ativo
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
R&R (*)
50
50
2.901
2.749
(*) Ativo total do período ajustado com mais valia da aquisição.
8.2. Movimentação do investimento
Saldo em 31 de dezembro de 2018
65.343
Resultado de equivalência patrimonial – Priner Locação
15.030
Dividendos recebidos – Priner Locação
(109)
Dividendos a receber – Priner Locação
(143)
Resultado de equivalência patrimonial – Smartcoat
(14.070)
Resultado de equivalência patrimonial – R&R
798
Dividendos recebidos – R&R
(765)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
66.084
9. Instrumentos financeiros derivativos
Controladora
Consolidado
Valor
Valor
Valor
Valor
31/12/2019 Justo 31/12/2018 Justo 31/12/2019 Justo 31/12/2018 Justo Nível
Ativos financeiros derivativos
R&R
4.455 4.455
4.517 4.517
4.455 4.455
4.517 4.517
Smartcoat
1.303 1.303
1.303 1.303
4.455 4.455
5.820 5.820
4.455 4.455
5.820 5.820
2
Passivos financeiros derivativos
R&R
(69)
(69)
(310) (310)
(69)
(69)
(310) (310)
Smartcoat
(1.545) (1.545)
(1.545) (1.545)
(69)
(69)
(1.855) (1.855)
(69)
(69)
(1.855) (1.855)
2
4.386 4.386
3.965 3.965
4.386 4.386
3.965 3.965
9.1. R&R Indústria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. A Companhia celebrou o
acordo de quotistas entre a Priner Serviços Industriais S.A. e a R&R Indústria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. na data de 24 de janeiro de 2017. Neste acordo, as partes firmaram opções de compra e de
venda baseadas nas seguintes premissas destacadas abaixo conforme cláusulas 9 e 10, respectivamente: Opções de
compra: (i) 1ª opção de compra a partir do 12º mês e o 24º mês após a data de assinatura do acordo de quotistas: percentual de quotas alvo de compra multiplicado por R$ 12.000; (ii) 2ª opção de compra a partir do 25º mês e o 48º mês após a
data de assinatura do acordo de quotistas: múltiplo de 4 vezes a média anual do EBITDA dos últimos dois exercícios, deduzido do endividamento líquido da controlada em conjunto, não podendo ser superior ao montante de R$ 12.000; (iii) 3ª
opção de compra a partir do 48º mês após a data de assinatura do acordo de quotistas: múltiplo de 4 vezes a média anual
do EBITDA dos últimos dois exercícios, deduzido do endividamento líquido da controlada em conjunto. Opções de venda: (i) 1ª opção de compra a partir do 12º mês e o 24º mês após a data de assinatura do acordo de quotistas: múltiplo de
2 vezes a média anual do EBITDA dos últimos dois exercícios, deduzido do endividamento líquido da controlada em conjunto, não podendo ser superior ao montante de R$ 12.000; (ii) 2ª opção de compra a partir do 25º mês e o 48º mês após
a data de assinatura do acordo de quotistas: múltiplo de 4 vezes a média anual do EBITDA dos últimos dois exercícios,
deduzido do endividamento líquido da controlada em conjunto, não podendo ser superior ao montante de R$ 12.000; (iii)
3ª opção de compra a partir do 48º mês após a data de assinatura do acordo de quotistas: múltiplo de 4 vezes a média
anual do EBITDA dos últimos dois exercícios, deduzido do endividamento líquido da controlada em conjunto. As opções
de compra e de venda estão apresentadas a valor justo em 31 de dezembro de 2019 nos montantes destacados abaixo:
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31/12/2019
Opção de Compra
4.455
Opção de Venda
(69)
O valor justo das opções de compra e de venda foi mensurado por especialistas externos, na data da aquisição, e sua
mensuração considerou exercício ao término do período de carência, segundo a melhor expectativa da Administração
da Companhia. Para o cálculo do valor justo, calculada a cada a três meses, foi adotada a metodologia do Black, Scholes
& Merton (BSM) e as seguintes premissas:
31/12/2019 31/12/2018
1. Taxa livre de risco
7,45%
8,04%
2. Volatilidade (índice Ibovespa como referência)
19,85%
22,20%
3. Taxa de retorno de dividendos (com base no empenho da Companhia)
4,04%
4,04%
9.2. Smartcoat Serviços em Revestimentos S.A. Como parte da transação da combinação de negócios, as partes
firmaram opções de compra e de venda baseadas nas seguintes premissas destacadas abaixo: Opções de compra: (i) 1ª
opção de compra a partir do 24º mês após a data de assinatura do acordo de quotistas, ou a qualquer momento antes do
prazo mencionado em caso de Evento de liquidez da Priner, mediante pagamento do preço de compra correspondente a
4 (quarto) vezes o valor do EBITIDA apurado nos 12 meses calendário anteriores a data de envio da Notificação de Opção
de Compra (ou da notificação de preço, se enviada), subtraído o Endividamento Líquido, multiplicado pelo percentual do
capital social detido pelos Sócios originais. (ii) Caso a opção de compra seja exercida em caso de um Evento de Liquidez
da Priner que inclua a Injeção de Capital Primário ou alienação de no mínimo 75% das ações de emissão da Priner, o preço de opção de compra será pago à vista. Nessa hipótese o preço será pago da seguinte forma: • 34% do valor do preço
da opção de compra à vista no exercício; • 33% do valor de opção de compra após 12 meses, corrigido pelo CDI; • 33% do
valor de opção de compra após 24 meses, corrigido pelo CDI. Opções de venda: (i) 1ª opção de venda partir do 24º mês
após a data de assinatura do acordo de quotistas, ou a qualquer momento antes do prazo mencionado caos os sócios
originais manifestem voto contrário a aprovação de um Evento de diluição e, mesmo assim, a maioria dos acionistas da
companhia manifestar voto favorável, o evento de Diluição será aprovado pela Assembleia Geral. Neste caso os Sócios
Originais poderão exercer a sua opção de venda em até 30 dias da data da Assembleia Geral que aprovar a deliberação,
mediante pagamento do preço de compra correspondente a 4 (quarto) vezes o valor do EBITDA apurado nos 12 meses
calendário anteriores a data de envio da Notificação de Opção de Venda (ou da notificação de preço, se enviada), subtraído o Endividamento Líquido, multiplicado pelo percentual do capital social detido pelos Sócios originais.(ii) Caso a opção
de venda seja exercida em caso de um Evento de Liquidez da Priner que inclua a Injeção de Capital Primário ou alienação
de no mínimo 75% das ações de emissão da Priner, o preço de opção de venda será pago à vista.Nessa hipótese o preço
será pago da seguinte forma: • 34% do valor do preço da opção de compra à vista no exercício; • 33% do valor de opção
de compra após 12 meses, corrigido pelo CDI; • 33% do valor de opção de compra após 24 meses, corrigido pelo CDI.
Opção de compra e opção de venda
Vigência
29/07/2037
Carência
29/07/2020
Preço de exercício
4*EBITDA - dívida líquida
Pagamento
34% no exercício; 33% após 12 meses e 33% após 24 meses
As opções de compra e de venda estão apresentadas aos seus valores justos em 31 de dezembro de 2019 conforme
detalhado a seguir:
31/12/2019
Opção de Compra
Opção de Venda
O valor justo das opções de compra e de venda foi mensurado por especialistas externos, na data da aquisição, e sua mensuração considerou exercício ao término do período de carência, segundo a melhor expectativa da Administração da Companhia. Conservadoramente, para encerramento do período, a Companhia optou por considerar o valor das opções zerado.
10. Imobilizado. 10.1. Movimentação do imobilizado - Individual
Taxa
Adoção ini- Baixas/
anual de
cial – IFRS Resultadeprecia- Saldo em
16 (NBC do de in- Saldo em
ção (%) 31/12/2018 Adições TG 06/R3) ventário 31/12/2019
Custo
Equip. de locação e uso operacional
8.552
535
(130)
8.957
A imobilizar
68
49
117
Benfeitorias
3.123
3.123
Computadores
680
195
(15)
860
Terrenos
60
60
Veículos
1.252
6
1.258
Instalações
276
6
282
Máquinas e Equipamentos
20
29
49
Moveis e utensílios
368
125
493
Prédios
821
821
Direitos de uso – arrendamentos CPC 06 (R3) (¹)
713
1.791
(270)
2.234
15.220
1.658
1.791
(415)
18.254
Depreciação
Equip. de locação e uso operacional
10
(2.708)
(864)
88
(3.484)
Benfeitorias
(*)
(2.906)
(36)
(2.942)
Computadores
20
(301)
(124)
30
(395)
Veículos
20
(848)
(128)
(976)
Instalações
10
(196)
(28)
(224)
Máquinas e Equipamentos
10
(19)
(4)
(23)
Moveis e utensílios
10
(128)
(43)
(171)
Prédios
4
(371)
(25)
(396)
Direitos de uso – arrendamentos CPC 06 (R3)(¹)(2)
(*)
(381)
56
(325)
(7.477) (1.633)
174
(8.936)
Imobilizado líquido
7.743
25
1.791
(241)
9.318
(¹) Direito de uso decorrente da adoção inicial do CPC 06 (R3) referente a contratos de arrendamento de imóveis utilizados pela Companhia e suas controladas para suas unidades operacionais (Sede e filiais). (2) Em conformidade com
a Instrução CVM Ofício Circular 2/2019, os saldos patrimoniais apresentados na amortização de direito de uso estão
brutos de impostos PIS e COFINS. (*) A taxa anual de depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros e direitos de
uso considera o período de vigência dos contratos de locação dos imóveis.
10.2. Movimentação do imobilizado - Consolidado
Adoção Baixas/
Taxa anual
inicial – IFRS Resultado
de depre- Saldo em
16 (NBC TG de inven- Transfe- Saldo em
ciação (%) 31/12/2018 Adições
06/R3)
tário rências 31/12/2019
Custo
Equip. de locação e uso operacional
140.656 18.781
(779)
(354) 158.304
A imobilizar
1.601 (1.456)
145
Benfeitorias
3.123
3.123
Computadores
1.241
249
(209)
35
1.316
Terrenos
121
121
Veículos
1.252
6
1.258
Instalações
356
6
(34)
153
481
Máquinas e equipamentos
302
31
(146)
187
Moveis e utensílios
708
130
(77)
306
1.067
Prédios
821
821
Direitos de uso – arrendamentos
CPC 06 (R3) (¹)
1.184
8.647
(499)
9.332
150.181 18.931
8.647
(1.598)
(6) 176.155
Depreciação
Operacional
Equip. de locação e uso operacional
10
(76.524) (15.669)
549
176
(91.468)
Benfeitorias
(*)
(2.905)
(38)
(2.943)
Computadores
20
(796)
(184)
211
3
(766)
Veículos
20
(848)
(128)
(976)
Instalações
10
(241)
(47)
19
(81)
(350)
Máquinas e equipamentos
10
(169)
(33)
49
(153)
Moveis e utensílios
10
(363)
(118)
75
(141)
(547)
Prédios
4
(371)
(25)
(396)
Direitos de uso – arrendamentos
CPC 06 (R3)(¹)(2)
(*)
- (1.635)
103
(1.532)
(82.217) (17.877)
957
6
(99.131)
Imobilizado líquido
67.964
1.051
8.647
(641)
77.024
(¹) Direito de uso decorrente da adoção inicial do CPC 06 (R3) referente a contratos de arrendamento de imóveis utilizados pela Companhia e suas controladas para suas unidades operacionais (Sede e filiais). (2) Em conformidade com
a Instrução CVM Ofício Circular 2/2019, os saldos patrimoniais apresentados na amortização de direito de uso estão
brutos de impostos PIS e COFINS. (*) A taxa anual de depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros e direitos de
uso considera o período de vigência dos contratos de locação dos imóveis. Os equipamentos de locação e de uso operacional podem ser resumidos como: (i) Andaimes e estruturas de acesso: Tubos (Tubos Mills, Elite e Mills Lock), Pisos de
alumínio, Pisos metálicos, Treliviga, Andaimes suspensos Webdeck que são plataformas de trabalho suspensa. (ii) Habitat (habitáculo pressurizados com detector de gases). (ii) Equipamentos de pintura e jateamento: Diversos equipamentos utilizados na prestação de serviço de pintura mecânica, pintura a jato, pintura hidrojato, como lixadeiras pneumáticas
e elétricas, pistolas, máquinas a jato, compressores, bombas, hidrojateadoras, lavadoras de alta pressão, tanques de
pressão, medidores de películas, de temperaturas. (iii) Equipamentos de isolamento: Diversos equipamentos utilizados
na prestação de serviço de isolamento (sistemas isolantes e acústicos) como desbobinadeiras, frisadeiras, tubos de silicato. (iv) Equipamentos de apoio e uso próprio da área operacional: Diversos equipamentos de apoio como os carros elétricos, guinchos de içamento e os equipamentos de uso próprio na área de distribuição como empilhadeiras, máquinas
de solda, tornos, parafusadeiras, esmerilhadeiras. A tabela abaixo demonstra as principais aquisições do imobilizado:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Material tubular (tubos, pisos e seus acessórios)
10.514
7.224
Web Deck
1.691
1.247
Habitat
1.272
Equipamento de pintura e jateamento
540
1.121
3.659
3.069
Outros equipamentos de locação e uso operacional
55
17
168
3.050
Direito de uso
713
1.184
350
618
443
664
Outros (*)
1.658
1.756
18.931
15.254
(*) São aquisições compostas basicamente por: (i) benfeitorias em propriedades de terceiros, realizadas nas instalações
da Companhia, (ii) aquisição de veículos para uso operacional, (iii) aquisição de ferramentas e gabaritos e (iv) aquisição
de equipamentos de informática. A depreciação consolidada do exercício findo em 31 de dezembro 2019, alocada ao
custo de serviços prestados, é de R$ 16.419 (R$ 11.785 em 31 de dezembro de 2018), e refere-se a equipamentos de
locação e demais bens de uso operacional. Do saldo de R$ 16.419, R$ 678 refere-se à depreciação do direito de uso de
imóvel. Por sua vez, a depreciação alocada às despesas gerais e administrativas é de R$ 1.458 (R$ 2.897 em 31 de dezembro de 2018) e referem-se aos demais itens do imobilizado, os quais são classificados como depreciação dos bens
de uso próprio. Do saldo de R$ 1.458, R$ 957 refere-se à depreciação do direito de uso de imóvel. Em conformidade com
a Instrução CVM Ofício Circular 2/2019, a Companhia não considera a inflação futura projetada no valor presente dos
pagamentos futuros para a mensuração e remensuração dos seus passivos de arrendamento e ativos de direito de uso
e não estima impactos relevantes nos saldos apresentados decorrente das atuais taxas de juros no mercado brasileiro.
11. Intangível. 11.1. Movimentação do intangível – Individual
Taxa anual de
Saldo em
Saldo em
amortização (%)
31/12/2018
Adições
Baixas Transferência
31/12/2019
Custo
2.149
3
2.152
Software
2.149
3
2.152
Amortização
Software

(882)
(370)
(1.252)
(882)
(370)
(1.252)
1.267
(367)
900
Intangível líquido
(*) A taxa anual de amortização de softwares é 20%, exceto do ERP TOTVS, amortizado com taxa de 10% considerando
seu tempo de vida útil.
11.2. Movimentação do intangível - Consolidado
Taxa anual de
Saldo em
Saldo em
amortização (%)
31/12/2018
Adições
Baixas Transferência
31/12/2019
Custo
Software
2.242
3
-+
2.245
Marcas e patentes
2.468
2.468
Carteira de clientes
4.599
4.599
9.309
3
9.312
(*)

Taxa anual de
amortização (%)
Amortização
Software
Marcas e patentes
Carteira de clientes

(*)
20
20

Saldo em
31/12/2018

Adições

Baixas Transferência

Saldo em
31/12/2019

(925)
(412)
(1.337)
(700)
(495)
(1.195)
(1.304)
(920)
(2.224)
(2.929)
(1.827)
(4.756)
6.380
(1.824)
4.556
(*) A taxa anual de amortização de softwares é 20%, exceto do ERP TOTVS, amortizado com taxa de 10% considerando
seu tempo de vida útil. A aquisição de R$ 3 refere-se a investimentos de infraestrutura da tecnologia da informação. A
carteira de clientes e marca derivada da aquisição da controlada Smartcoat possuem vidas úteis de 60 meses e critério
de amortização linear.
12. Fornecedores
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores nacionais
5.228
6.234
9.418
12.838
Fornecedores estrangeiros
1
1
8
Total circulante
5.229
6.234
9.419
12.846
Fornecedores nacionais
144
Total não circulante
144
A conta de fornecedores refere-se basicamente a aquisição de materiais para consumo diversos, dentre outros, a compra de EPIs, de peças e ferramentas, de material elétrico, de material de escritório, dos serviços prestados, dos fretes e
viagens, adquiridos no curso normal dos negócios.
13. Operações de risco sacado. A Companhia possui contratos firmados com fundos de investimentos para estruturar
com os seus principais fornecedores a operação denominada Risco Sacado ou “Forfait”. Nessas transações, os fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos para esses fundos que, por sua vez, passam a ser credores
da operação. Essa forma de operação não altera significativamente preços e demais condições estabelecidas com os
fornecedores da Companhia. No entanto, a utilização desta operação permite alongar prazos de pagamentos, contribuindo para a melhoria do fluxo de caixa operacional da Companhia. Considerando as características de tais transações
e cientes do Ofício Circular CVM nº 01/2019 de 11 de janeiro de 2019, a Companhia apresenta os montantes dessas
transações em rubrica específica. Os prazos e condições estão apresentados a seguir.
Controladora
Taxa de Juros
Prazo
31/12/2019
31/12/2018
Risco Sacado – Propel Investimentos
1,44% - 1,7% (¹)
90 dias
2.011
Consolidado
Taxa de Juros
Prazo
31/12/2019
31/12/2018
Risco Sacado – Propel Investimentos
1,44% - 1,7% (¹)
90 dias
5.347
(¹) A Companhia e suas controladas possuem um limite de R$ 5.000 para operar à taxa de 1,44%. O que exceder a este
valor passa a ser operado pela taxa de 1,7%.
14. Empréstimos e financiamentos. A maioria dos empréstimos contratados tinha como objetivo o financiamento do
capital de giro, indexados ao CDI. A parcela remanescente de empréstimos refere-se ao financiamento de ativos imobilizados, com taxas pré-fixadas de acordo com o Finame. Os contratos não apresentam cláusulas restritivas (covenants)
relacionados a saldos ou índices financeiros. A Companhia tem como prática contábil alocar os juros pagos na atividade
de financiamento da demonstração dos fluxos de caixa. Em maio de 2019, a Companhia emitiu debêntures no valor
de R$ 67,5 milhões, com carência de 12 a 15 meses conforme descrito na nota explicativa nº 15. Desse valor, R$ 42,9
milhões foram utilizados para quitação antecipada de dívidas bancárias com os seguintes bancos: Bradesco, Banco
do Brasil, Fibra, Guanabara, Itau, Pine e Votorantim. O valor correspondente à parte da dívida que não foi quitada de
imediato, R$ 17,3 milhões, ficou retido em uma conta Escrow (vide nota explicativa nº 3.3) e vem sendo utilizado para
pagamento das parcelas de principal restantes em seus vencimentos. A garantia de cada empréstimo por instituição
financeira é demonstrada a seguir:
Instituição financeira
Garantia
Banco Santander FINAME 1, 2 e 3
Bem financiado
Banco Santander
100% domicílio simples de contratos
Banco Safra
Não há garantia
Banco ABC
100% domicílio simples de contratos
Banco BBM
100% domicílio simples de contratos
Banco Pine
100% domicílio simples de contratos
Banco Bradesco FINAME (investida Smartcoat)
Aval do Sócio + o bem financiado
Banco ABC (investida Smartcoat)
Aval do Sócio + domicílio de contratos
Banco do Brasil FINAME (investida Smartcoat)
Aval do Sócio + o bem financiado
A seguir estão demonstrados os empréstimos vigentes no período na Controladora:
Controladora
Instituição
VenciValor
Financeira
Taxa
Data inicial mento contratado 31/12/2019 31/12/2018
Amortização
Em 06 parcelas - trimestrais - Sem Carência - 1º vencimento em abril de 2016
CDI +
Itaú
20/05/2019
5.000
627 (Principal e Juros). Renegociado para
3,85% a.a.
08 parcelas trimestrais - 1° vencimento após renegociação - julho de 2017.
Em 06 parcelas - trimestrais - Sem
Carência - 1º vencimento em março
CDI +
de 2017 (Principal e Juros). RenegoItaú
20/05/2019
2.000
627
3,85% a.a.
ciado para 08 parcelas trimestrais - 1°
vencimento após renegociação - julho
de 2017.
Em 08 parcelas - trimestrais - Sem CaCDI
+
Itaú
20/05/2019
6.000
2.260 rência - 1º vencimento em agosto de
3,95% a.a.
2017 (Principal e Juros).
Variação
cambial +
Em 30 parcelas - mensais - carência
5,27% a.a.
de 06 meses - 1º vencimento de juros
Itaú
27/01/2020
15.000
10.227
com swap
em agosto de 2017 e de principal + jupara CDI +
ros em fevereiro de 2018.
3,95% a.a.
CDI +
Itaú
28/05/2019
625
625 Em uma única parcela.
3,90% a.a.
CDI
+
Itaú
625
625 Em uma única parcela.
3,85% a.a. 28/11/2018 29/05/2019
CDI
+
Itaú
28/05/2019
625
625 Em uma única parcela.
3,85% a.a.
Em 48 parcelas - Mensais - Carência
6% a.a.
Santander Pré-fixada
15/09/2019
463
87 de 12 meses - 1ª vencimento em outubro de 2015 - (Principal e Juros)
Em 48 parcelas - Mensais - Carência
13,04%
a.a.
Santander Pré-fixada
15/09/2020
179
30
70 de 06 meses - 1ª vencimento em abril
de 2016 - (Principal e Juros)
Em 48 parcelas - Mensais - Carência
13,04%
a.a.
Santander Pré-fixada
15/10/2020
73
14
30 de 06 meses - 1ª vencimento em maio
de 2016 - (Principal e Juros)
CDI +
Em 24 parcelas - Mensais - Sem CaSantander 4,738%
27/05/2019
6.000
1.252 rência - 1º vencimento em junho de
a.a.
2017 (Principal e Juros)
Em 12 parcelas – com carência de 6
para o principal- 1º vencimento
Santander 15,44% a.a. 28/11/2018 29/11/2019
3.000
3.039 meses
em dezembro de 2018 (somente de Juros) e julho de 2019 (principal e juros).
Em 12 parcelas - Mensais - podendo
CDI
+
Safra
21/10/2019
1.500
693 ser renovado por mais 12 - 1º venci4,50% a.a.
mento em novembro de 2017.
CDI +
Em 24 parcelas - Mensais - Sem caFibra
6,6123% 19/11/2018 18/11/2020
3.000
2.886 rência - 1° vencimento em dezembro
a.a.
de 2018.
Em 18 parcelas - Mensais - Com Carência de 2 meses - 1º vencimento em
CDI +
ABC
12/08/2020
3.000
1.769 setembro de 2017 (Juros), primeiro
3,95% a.a.
vencimento de principal em novembro de 2017.
Em 36 parcelas - Mensais - Com CaCDI +
de 2 meses - 1º vencimento em
ABC
24/03/2021
3.080
1.179
2.554 rência
3,95% a.a.
maio de 2018 (Juros), primeiro vencimento de principal em julho de 2018.
variação
cambial +
Em 24 parcelas - Mensais - Com Ca8,17% a.a.
rência de 2 meses - 1º vencimento em
ABC
30/03/2020
3.000
827
2.694
com swap
maio de 2018 (Juros), primeiro vencipara CDI +
mento de principal em julho de 2018.
5,45% a.a.
Inicialmente em 24 parcelas - Mensais - Com Carência de 3 meses - 1º
vencimento em julho de 2017 (Juros),
CDI
+
BBM
21/06/2021
6.000
2.381
3.582 primeiro vencimento de principal em
4,50% a.a.
outubro de 2017. Renegociado em
20/06/18 - parcelamento do saldo em
36 parcelas.
Inicialmente em 24 parcelas - Mensais - Sem Carência - 1º vencimento
CDI
+
BBM
4.285
2.113
3.179 em dezembro de 2017. Renegociado
4,50% a.a. 27/11/2017 21/06/2021
em 20/06/18 - parcelamento do saldo
em 36 parcelas.
Pagamento em única parcela com
CDI +
prazo de 30 dias – Hot Money. Com
BBM
02/01/2019
500
505
4,50% a.a.
possibilidade de renovação por mais
30 dias.
Em 18 parcelas - mensais - carência
CDI +
06 meses - 1º vencimento de juros
Pine
5,2838%
23/08/2019
3.000
2.004 de
em março de 2018 e de principal +
a.a.
juros em setembro de 2018.
Em 18 parcelas - mensais - carência
CDI +
06 meses - 1º vencimento de juros
Pine
6,4216%
07/10/2019
1.000
841 de
em maio de 2018 e de principal + juros
a.a.
em novembro de 2018.
CDI +
Em 12 parcelas - mensais – sem caPine
9,5110% 09/11/2018 08/11/2019
400
370 rência - 1º vencimento em dezembro
a.a.
de 2018.
CDI +
Em 6 parcelas - mensais - 1º venciGuanabara 6,1678%
15/02/2019
1.257
420 mento de principal + juros em setema.a.
bro de 2018.
CDI +
Em 24 parcelas - mensais - 1º venciGuanabara 6,1678%
08/09/2020
2.244
1.979 mento de principal + juros em outubro
a.a.
de 2018.
CDI +
Em 24 parcelas - mensais - 1º venciGuanabara 6,1678%
10/12/2020
3.062
3.081 mento de principal + juros em janeiro
a.a.
de 2019.
Duplicatas
Operação de antecipação de recebíRed Asset desconta279 veis de carteira de clientes sem transfedas
rência de riscos e benefícios ao banco.
Safra
23,814933% a.m.
1
- Conta corrente saldo devedor
6.545
48.603
Circulante
4.824
38.873
Não
1.721
9.730
circulante

Monitor Mercantil n Quinta-feira, 2 de abril de 2020

Financeiro

A seguir estão demonstrados os empréstimos vigentes Consolidado no período :
Consolidado
Instituição
VenciValor
financeira
Taxa
Data inicial mento contratado 31/12/2019 31/12/2018

As parcelas do não circulante tem os seguintes vencimentos:

Amortização
Em 06 parcelas - trimestrais - Sem Carência - 1º vencimento em abril de 2016
627 (Principal e Juros). Renegociado para
08 parcelas trimestrais - 1° vencimento
após renegociação - julho de 2017.
Em 06 parcelas - trimestrais - Sem Carência - 1º vencimento em março de
(Principal e Juros). Renegociado
627 2017
para 08 parcelas trimestrais - 1° vencimento após renegociação - julho de
2017.
Em 08 parcelas - trimestrais - Sem Ca2.260 rência - 1º vencimento em agosto de
2017 (Principal e Juros).

Itaú

CDI +
3,85% a.a. 25/01/2016 20/05/2019

5.000

-

Itaú

CDI +
3,85% a.a. 28/12/2016 20/05/2019

2.000

-

Itaú

CDI +
3,95% a.a. 25/05/2017 20/05/2019

6.000

-

27/07/2017 27/01/2020

15.000

-

29/10/2018 28/05/2019

625

-

625 Em uma única parcela.

28/11/2018 29/05/2019

625

-

625 Em uma única parcela.

27/12/2018 28/05/2019

625

-

625 Em uma única parcela.

6% a.a. 08/09/2014 15/09/2019
Santander Pré-fixada

463

-

179

30

73

14

6.000

-

28/11/2018 29/11/2019

3.000

-

CDI +
4,50% a.a. 30/10/2017 21/10/2019

1.500

-

CDI +
4,50% a.a. 14/12/2017 14/06/2019
CDI +
6,6123% 19/11/2018 18/11/2020
a.a.

5.000

-

3.000

-

Itaú

Itaú
Itaú
Itaú

Santander
Santander
Santander

Santander

Safra
Caixa
Geral
Fibra

Variação
cambial +
5,27% a.a.
com swap
para CDI +
3,95% a.a.
CDI +
3,90% a.a.
CDI +
3,85% a.a.
CDI +
3,85% a.a.

13,04%
a.a. Pré- 28/08/2015 15/09/2020
-fixada
13,04%
a.a. Pré- 24/09/2015 15/10/2020
-fixada
CDI +
4,738% 26/05/2017 27/05/2019
a.a.
15,44%
a.a.

Em 30 parcelas - mensais - carência de
meses - 1º vencimento de juros em
10.227 06
agosto de 2017 e de principal + juros em
fevereiro de 2018.

Em 48 parcelas - Mensais - Carência de
87 12 meses - 1ª vencimento em outubro
de 2015 - (Principal e Juros)
Em 48 parcelas - Mensais - Carência de
70 06 meses - 1ª vencimento em abril de
2016 - (Principal e Juros)
Em 48 parcelas - Mensais - Carência de
30 06 meses - 1ª vencimento em maio de
2016 - (Principal e Juros)
Em 24 parcelas - Mensais - Sem Carên1.252 cia - 1º vencimento em junho de 2017
(Principal e Juros)
Em 12 parcelas – com carência de 6
para o principal- 1º vencimento
3.039 meses
em dezembro de 2018 (somente de Juros) e julho de 2019 (principal e juros).
Em 12 parcelas - Mensais - podendo ser
693 renovado por mais 12 - 1º vencimento
em novembro de 2017.
18 parcelas - Mensais - Sem carên1.673 Em
cia - 1° vencimento em janeiro de 2018.
Em 24 parcelas - Mensais - Sem carên2.886 cia - 1° vencimento em dezembro de
2018.
Em 18 parcelas - Mensais - Com Carênde2meses-1ºvencimentoemsetem1.769 cia
bro de 2017 (Juros), primeiro vencimento de principal em novembro de 2017.
Em 36 parcelas - Mensais - Com Carênde 2 meses - 1º vencimento em maio
2.554 cia
de 2018 (Juros), primeiro vencimento
de principal em julho de 2018.

ABC

CDI +
3,95% a.a. 28/08/2017 12/08/2020

3.000

-

ABC

CDI +
3,95% a.a. 09/04/2018 24/03/2021

3.080

1.179

ABC

variação
cambial +
8,17% a.a. 09/04/2018 30/03/2020
com swap
para CDI +
5,45% a.a.

3.000

827

BBM

CDI +
4,70% a.a. 27/07/2017 21/06/2021

6.000

2.381

3.582

BBM

CDI +
4,50% a.a. 27/11/2017 21/06/2021

4.285

2.113

3.179

BBM

CDI +
4,50% a.a. 28/09/2018 02/01/2019

500

-

505

CDI +
6,4216% 05/04/2018 07/10/2019
a.a.

1.000

-

841

09/11/2018 08/11/2019

400

-

12 parcelas - mensais – sem carência
370 Em
- 1º vencimento em dezembro de 2018.

15/08/2018 15/02/2019

1.257

-

05/09/2018 08/09/2020

2.244

-

10/12/2018 10/12/2020

3.000

-

Pine

CDI +
9,5110%
a.a.
CDI +
Guanabara 6,1678%
a.a.
CDI +
Guanabara 6,1678%
a.a.
CDI +
Guanabara 6,1678%
a.a.
Safra 23,814933%
a.m.
Red Asset/ Duplicatas
descontaPropel
das
Pine

-

-

-

1

-

-

-

4

Bradesco 5,50% a.a. 06/06/2018 15/06/2023

1.188

931

Bradesco 6,42% a.a. 30/11/2018 16/10/2023

436

375

Em 24 parcelas - Mensais - Com Carênde 2 meses - 1º vencimento em maio
2.694 cia
de 2018 (Juros), primeiro vencimento
de principal em julho de 2018.
Inicialmente em 24 parcelas - Mensais
- Com Carência de 3 meses - 1º vencimento em julho de 2017 (Juros), primeiro vencimento de principal em outubro
de 2017. Renegociado em 20/06/18 parcelamento do saldo em 36 parcelas.
Inicialmente em 24 parcelas - Mensais
- Sem Carência - 1º vencimento em
dezembro de 2017. Renegociado em
20/06/18 - parcelamento do saldo em
36 parcelas.
Pagamento em única parcela com prazo de 30 dias – Hot Money. Com possibilidade de renovação por mais 30 dias.
Em 18 parcelas - mensais - carência de
06 meses - 1º vencimento de juros em
maio de 2018 e de principal + juros em
novembro de 2018.

Em 6 parcelas - mensais - 1º vencimen420 to de principal + juros em setembro de
2018.
Em 24 parcelas - mensais - 1º venci1.979 mento de principal + juros em outubro
de 2018.
Em 24 parcelas - mensais - 1º venci3.081 mento de principal + juros em janeiro
de 2019.
- Conta corrente - saldo devedor
Operação de antecipação de recebíveis
3.924 de carteira de clientes sem transferência de riscos e benefícios ao banco.
Em 60 parcelas - Mensais - Carência de
meses - 1ª vencimento de juros em
1.190 06
setembro de 2018 e de principal e juros
em janeiro de 2019.
Em 60 parcelas - Mensais - Carência de
meses - 1ª vencimento de juros em
440 06
janeiro de 2019 e de principal e juros em
maio de 2019.

Variação
cambial +
8,7599%
Bradesco a.a. com 29/06/2018 22/06/2020
swap para
CDI +
5,90% a.a
Variação
cambial +
Bradesco 8,5732% 03/10/2018 22/09/2020
a.a. com
swap +
14,49% a.a
Variação
cambial +
6,8983%
Bradesco a.a. com 06/11/2019 03/12/2020
swap para
CDI + 6,5%
a.a

767

-

Em 8 parcelas - trimestrais - Com Ca602 rência de 3 meses - 1º vencimento em
outubro de 2018 (principal+ juros).

1.610

-

Em 8 parcelas - trimestrais - Com Ca1.633 rência de 3 meses - 1º vencimento em
janeiro de 2019 (principal+ juros).

3.600

3.478

Em 12 parcelas - mensais - Com Ca- rência de 2 meses - 1º vencimento em
janeiro de 2020 (principal+ juros).

Bradesco 11,8818%
17/08/2018 17/08/2020
a.a.

5.000

-

CDI +
Bradesco 3,78%
a.a. 26/11/2018 26/12/2019

4.500

-

Banco
do Brasil 5,80% a.a. 03/05/2019 15/01/2024
(Finame)

819

744

Itaú

CDI +
3,95% a.a. 13/10/2017 17/10/2018

1.800

-

ABC

CDI +
3,95% a.a. 29/11/2017 19/11/2019

3.000

-

ABC

Taxa do
cheque
especial

-

-

Em 24 parcelas - mensais - 03 meses
5.025 de carência - 1º vencimento em dezembro de 2018 (Principal e Juros).
Em 12 parcelas - mensais - 01 mês de
4.541 carência - 1º vencimento em janeiro de
2019 (Principal e Juros).
Em 54 parcelas – mensais – 1º ven- cimento em julho de 2019 (principal e
juros).
Em 04 parcelas - trimestrais - 1º ven452 cimento em janeiro de 2018 (Principal
e Juros).
Em 24 parcelas - mensais - 02 meses de
- 1º vencimento em dezembro
1.503 carência
de 2017 (Juros). Primeiro vencimento
de principal em fevereiro de 2018.

-

Conta corrente – saldo devedor
3
12.080
8.854

13

3
67.637
53.735

Circulante
Não circu3.226
13.902
lante
A parcela do não circulante tem os seguintes vencimentos (consolidado):

2019
Ano 2021
2.267
Ano 2022
546
Ano 2023
398
Ano 2024
15
Total
3.226
15. Debêntures. Em 03 de maio de 2019, foi aprovada pela Companhia a primeira emissão de um total de 67.500.000
(sessenta e sete milhões e quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas, com garantia
real e com garantia fidejussória, em 2 (duas) séries de valor nominal unitário de R$ 1,00 (Um real) conforme resumo
abaixo:
Descrição
Série
Valor emitido
Início
Vencimento
Encargos financeiros 31/12/2019
1ª emissão
1ª série
45.000.000
10/05/2019
10/05/2023
CDI + 4,5% a.a.
45.218
22.609
1ª emissão
2ª série
22.500.000
10/05/2019
14/11/2022
CDI + 4,5% a.a.
67.827
(2.096)
Custo de emissão
(2.514.562)
65.731
Circulante
11.513
Não circulante
54.218

31/12/2019
Debêntures
Custo da transação
Total
Ano 2021
25.121
(629)
24.492
Ano 2022
24.284
(629)
23.655
Ano 2023
6.280
(209)
6.071
Total
55.685
(1.467)
54.218
As debêntures foram integralizadas à vista em 10 de maio de 2019, por meio de MDA – Módulo de Distribuição de Ativos,
administrado e operacionalizado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM, em moeda corrente
nacional. O valor nominal unitário da 1ª e 2ª série não será atualizado monetariamente. Sobre o valor nominal das
debêntures de ambas as séries incidirão juros remuneratórios, a partir da primeira data de integralização ou da última
respectiva data de pagamento da remuneração das debêntures, conforme o caso. A remuneração das debentures será
paga mensalmente, a partir da data de emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 10 de junho de 2019 e os demais pagamentos devidos todo dia 10 de cada mês até a data de vencimento das debêntures. O saldo do valor nominal
unitário das debêntures da 1ª série será amortizado em 36 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela
devida no 13º mês contado da data da emissão, ou seja, em 10 de junho de 2020, e a última na data de vencimento das
debêntures. O saldo do valor nominal unitário das debêntures da 2ª série será amortizado em 27 parcelas mensais e
consecutivas, sendo a primeira parcela devida no 16º mês contado da data da emissão, ou seja, em 10 de setembro de
2020, e a última na data de vencimento das debêntures. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo bruto das debêntures no
passivo circulante é de R$ 12.142 e no passivo não circulante é de R$ 55.685. O saldo das debêntures, líquido dos custos
de transação no passivo circulante, é de R$ 11.513 e no passivo não circulante é de R$ 54.218. Os custos de transação
estão sendo reconhecidos como despesa de captação conforme os prazos contratuais dessa emissão, de forma linear.
Em Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 23 de agosto de 2019, foi aprovado a inclusão de cessão fiduciária
adicional de um contrato da Priner Serviços e um contrato da Priner Locação no grupo de garantias fiduciárias. Em vistas
as deliberações dessa AGD, foram aditados: (i) em 29 de agosto de 2019 o 1º Aditamento ao Instrumento Particular
de Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças e (ii) em 09 de setembro de
2019 o 1º Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Depositário. Em Assembleia Geral de Debenturistas,
realizada em 05 de novembro de 2019, foi aprovado a inclusão de cessão fiduciária adicional de um contrato da Priner
e todos os direitos decorrentes da conta vinculada Priner Serviços e conta vinculada Priner Locação com o objetivo de
incrementar as garantias de pagamento da totalidade das Obrigações Garantidas oferecidas no âmbito do contrato de
cessão fiduciária.Covenants. A escritura de emissão das debêntures prevê a manutenção de índices de endividamento,
os quais serão acionados a partir do 1º trimestre de 2020, como segue: • Trimestral: Dívida Bruta + Sellers Finance –
Escrow ≤ R$ 80 milhões; Nota: “Dívida Bruta” significa a soma dos (i) empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazos, incluídos (1) os títulos descontados com regresso, (2) as fianças e avais prestados em benefício de terceiros, (3)
os arrendamento mercantil / leasing financeiro, e (4) os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública
ou privada, nos mercados local ou internacional; (ii) passivos decorrentes de instrumentos financeiros derivativos, líquidos de ativos decorrentes de instrumentos financeiros derivativos; e (iii) contas a pagar em decorrência de aquisição de
outras empresas (menos a conta reserva e escrow account). Exclui empréstimos de mútuo recebidos de controladores,
investidores e executivos da empresa; “Sellers Finance” significa contas a pagar em decorrência da aquisição de outras empresas concedidos pelos vendedores. • Anual: Dívida Liquida/EBTDA ≤ 2,5 em 2019 e ≤ 2,0 de 2020 em diante.
Nota: “Dívida Líquida” significa valor da Dívida Bruta, menos a conta reserva ou escrow account. Exclui empréstimos
de mútuo recebidos de controladores, investidores e executivos da empresa), menos as disponibilidades em caixa e
aplicações financeiras. Garantias. As debêntures não contarão com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei
das Sociedades por Ação. Não obstante as debentures contarão com as garantias conforme abaixo definidos: • Fiança
da Smartcoat e Priner Locação; • Cessão fiduciária dos recursos iniciais depositados em conta Escrow de titularidade
da Emissora (Priner), para garantia das obrigações referentes às parcelas do principal dos empréstimos existentes da
data de liquidação das debêntures que não foram quitados na mesma data; • Cessão fiduciária dos recebíveis de dois
contratos firmados pela Smartcoat. Adicionalmente, fluxo (domicílio bancário simples) de outros dois contratos também
firmados pela Smartcoat; • Cessão fiduciária dos valores depositados pelos quatro contratos mencionados acima em
conta Escrow de titularidade da Garantidora Smartcoat; • Posteriormente, em 23 de agosto de 2019 e 05 de novembro de
2019, foram realizadas Assembleia Geral de Debenturistas, as quais aprovaram a inclusão de cessão fiduciária adicional
de um contrato da Priner Serviços e de um contrato da Priner Locação no grupo de garantias fiduciárias.
16. Obrigações de arrendamento. As obrigações de arrendamento e as parcelas a vencer dos contratos elegíveis a
NBC TG 06/R3 (IFRS 16) estão compostas da seguinte forma:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
30/09/2019
Compromisso de arrendamento de curto prazo reconhecidos no passivo
421
1.601
Compromisso de arrendamento de longo prazo reconhecidos no passivo
1.593
6.618
Total dos compromissos de arrendamentos reconhecidos no passivo
2.014
8.219
O cronograma de pagamentos de arrendamentos classificados no passivo de arrendamento é conforme apresentado
a seguir:
Controladora
Consolidado
Passivo de arrendamento a vencer:
Até 30 dias
70
285
Entre 31 a 90 dias
62
231
Entre 91 a 365 dias
289
1.085
Em 2021
410
1.559
2022 em diante
1.183
5.059
2.014
8.219
A movimentação do passivo de arrendamento é a seguinte:
Controladora
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adição inicial IFRS 16/CPC 06 (R3)
1.791
8.648
Saldo em 01 de janeiro de 2019
1.791
8.648
Adição/Reversão de arrendamentos
499
788
Pagamentos de arrendamentos
(444)
(1.928)
Juros reconhecidos no resultado do período (*)
168
711
Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.014
8.219
(*) Em conformidade com a Instrução CVM Ofício Circular 2/2019, os saldos patrimoniais apresentados em juros apropriados estão brutos de impostos (PIS e COFINS). Em conformidade com a Instrução CVM Ofício Circular 2/2019, a
Companhia não considera a inflação futura projetada no valor presente dos pagamentos futuros para a mensuração
e remensuração dos seus passivos de arrendamento e ativos de direito de uso e não estima impactos relevantes nos
saldos apresentados decorrente das atuais taxas de juros no mercado brasileiro.
17. Salários e encargos sociais. A composição de salários e encargos sociais está demonstrada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Salários e encargos sociais (*)
9.517
8.974
11.521
12.691
Provisão de férias
10.858
11.746
13.446
15.694
20.375
20.720
24.967
28.385
(*) O saldo se refere à salários, participação no resultado de obras, às obrigações com impostos e contribuições como o
IRRF s/folha de pagamento, FGTS e INSS a recolher.
18. Partes relacionadas. 18.1. Membros da Administração. A Administração da Companhia é composta por diretoria
executiva e conselho de administração. Não houve remuneração entre a Companhia e os membros do Conselho da
Administração durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. A Companhia manteve, até 11 de dezembro de 2019 contratos de prestação de serviços de consultoria, celebrados em setembro de 2015
e outubro de 2017, com a empresa Rcarmelo Assessoria e Treinamento, pessoa jurídica, cujo sócio diretor é membro
do conselho de administração da Companhia. Em 11.12.2019 esses contratos foram distratados, cessando assim a
eficácia de todos os direitos e obrigações assumidos pelas partes desde a data de suas assinaturas. Os contratos tinham
como objeto a prestação de serviços de consultoria, incluindo assessoria comercial, financeira e de desenvolvimento de
novos negócios, para potencial aquisição de empresas, no segmento de serviços industriais, em território nacional. O
sócio diretor dessa consultoria não recebe remuneração adicional para participação do conselho de administração da
Companhia. Na tabela a seguir encontra-se denominado como “terceiros”.
31/12/2019
31/12/2018
Diretoria estatutária - Remuneração
2.273
2.101
Diretoria estatutária – Benefícios
110
106
Diretoria estatutária - Encargos
102
101
Terceiros – Consultoria
154
257
2.639
2.565
18.2. Saldos e transações com partes relacionadas
Controladora em 31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Descrição
Intercompany Crédito pessoas ligadas Intercompany Débito pessoas ligadas
Priner Locação
619
2.849
R&R
342
Smartcoat
24.788
33
Membros da Administração
2.809
25.407
3.224
2.809
Circulante
619
3.224
2.809
Não circulante
24.788
Controladora em 31 de dezembro de 2018
Ativo
Passivo
Descrição
Intercompany Crédito pessoas ligadas Intercompany Débito pessoas ligadas
Priner Locação
301
910
6.449
2.607
R&R
400
Smartcoat
1.024
Membros da Administração
3.060
301
1.934
6.849
5.667
Circulante
301
1.155
6.849
Não circulante
779
5.667
Consolidado em 31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Descrição
Intercompany Crédito pessoas ligadas Intercompany Débito pessoas ligadas
R&R
342
Membros da Administração
9.613
342
9.613
Circulante
342
9.613
Não circulante
Consolidado em 31 de dezembro de 2018
Ativo
Passivo
Descrição
Intercompany Crédito pessoas ligadas Intercompany Débito pessoas ligadas
R&R
400
Membros da Administração
245
6.979
245
400
6.979
Circulante
400
2.676
Não circulante
245
4.303
As condições do mútuo consolidado a pagar celebrado entre a Companhia, controladas e seus Administradores estão
demonstrados abaixo:
Consolidado
Valor
Taxa
Data inicial Vencimento contratado 31/12/2019
Amortização
Mútuo
CDI + 6% a.a 15/02/2018 15/02/2020
750
135
Parcelas mensais acrescidas de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 05/03/2018 15/03/2020
500
621 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 16/03/2018 16/03/2020
650
353
Parcelas mensais acrescidas de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 27/03/2018 27/03/2020
100
123 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 22/05/2018 22/05/2020
800
967 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 07/06/2018 07/06/2020
400
481 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 24/09/2018 24/09/2020
110
128 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 06/03/2018 06/03/2020
1.000
1.242 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 09/05/2018 09/05/2020
140
170 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 15/05/2018 30/04/2020
1.000
1.199 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 28/09/2018 28/01/2020
1.560
1.803 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 5% a.a 20/03/2019 20/03/2020
1.500
1.631 Em uma única parcela acrescida de juros
Mútuo
CDI + 6% a.a 22/03/2019 22/03/2020
700
760 Em uma única parcela acrescida de juros
9.613
Circulante
9.613
Não circulante
A seguir demonstramos os efeitos no resultado da controladora no exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Custo com Custo com material
Receita de Resultado
Descrição
locação (*)
de consumo vendas/serviços
financeiro
Priner Locação
(7.064)
(100)
29
(519)
R&R
(190)
11
Smartcoat
1.712
(283)
Membros da Administração
(7.064)
(290)
40
910
(*) Líquido de impostos recuperáveis

14 Financeiro
A seguir estão demonstrados os efeitos no resultado consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Custo com material de consumo Receita de vendas/serviços Resultado financeiro
Descrição
R&R
(190)
11
Membros da Administração
(1.008)
(190)
11
(1.008)
19. Imposto de renda e contribuição social. A composição da despesa de imposto de renda e da contribuição social
está demonstrada a seguir:
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social
(8.885)
8.323
Alíquota nominal
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
3.020
(2.830)
Adições e exclusões permanentes
13
73
Resultado de Equivalência Patrimonial
598
1.865
Crédito fiscal – custo de transação – Debêntures
(855)
IRPJ e CSLL no resultado
2.776
(892)
Alíquota efetiva
(31%)
(11%)
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
2.776
(892)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
2.776
(892)
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Lucro (prejuízo) do período (exercício) antes do imposto de renda e da contribuição social
(5.825)
5.966
Alíquota nominal
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
1.981
(2.028)
Adições e exclusões permanentes
(40)
40
Resultado de Equivalência Patrimonial
271
152
Crédito fiscal – custo de transação – Debêntures
(855)
Lucro presumido da controlada Priner Locação
1.013
1.004
Ativo diferido não reconhecido para prejuízo fiscal acumulado
(7.336)
Outros
(7)
7
IRPJ e CSLL no resultado
(4.973)
(825)
Alíquota efetiva
85%
(14%)
Imposto de renda e contribuição social corrente
(6.207)
(4.613)
Imposto de renda e contribuição social diferido
1.234
3.788
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
(4.973)
(825)
20. Tributos a pagar. A composição de tributos a pagar está demonstrada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
PIS e COFINS
1.069
1.177
1.233
1.372
ISS
952
851
1.097
891
ICMS
117
60
237
148
IOF
130
33
157
58
Impostos retidos
185
93
206
122
Outros
6
5
18
5
2.459
2.219
2.948
2.596
21. Benefício a empregados. 21.1. Participação nos lucros a pagar. A provisão para participação nos lucros dos
empregados e executivos é constituída de acordo com a competência, sendo contabilizada como despesa. A determinação do montante a ser pago no ano seguinte ao registro da provisão, considera o programa de metas estabelecido
junto ao sindicato da categoria, através de acordo coletivo de trabalho, em consonância com a Lei nº 10.101 e com o
estatuto social da Companhia. Tal cálculo se baseia no EVA (Economic Value Added) da Companhia. Para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, o resultado do EVA da Companhia foi negativo, não ensejando o reconhecimento de
participação nos lucros a pagar. 21.2. Plano de remuneração baseado em ações. A Assembleia Geral e administrados
pelo Conselho de Administração, aprovaram três planos de opções de ações. O objetivo dos planos é permitir que os
participantes, sujeito a determinadas condições, adquiram ações representativas do capital social da Companhia, com
vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses
dos acionistas da Companhia aos dos Participantes; (c) motivar os Participantes a tomarem decisões visando sempre
o desenvolvimento lucrativo dos negócios da Priner e, consequentemente, estimular o aumento patrimonial da Companhia, a longo prazo; (d) premiar os Participantes da Companhia proporcionalmente aos ganhos patrimoniais que a Priner
venha a obter em decorrência de suas decisões, ajudando-os a se tornarem detentores de Ações Ordinárias; e (e) atrair
e manter os Participantes a ela vinculados.
Ações em milhares
Data
Data
Data Final
Ações
Ações Ações Em
Planos
Aprovação
Outorga
Aditivo de Exercício Outorgadas Exercidas
Aberto
1º plano Assembleia Geral em 01/12/2014 01/12/2014 15/12/2017 31/12/2019
4.622
4.622
2º plano Assembleia Geral em 28/04/2016 28/04/2016 05/12/2016 31/12/2017
1.263
(1.263)
3º plano Assembleia Geral em 15/12/2017 15/12/2017
31/12/2019
558
558
O 1º plano de ações, outorgado em 2014, definiu o montante máximo de 5% das ações ordinárias da Companhia, cujo
preço unitário corresponde a R$ 0,5160, sem correção por qualquer índice. De acordo com o plano, o exercício das opções seria possível nos meses de maio dos anos de 2016, 2017 e 2018, embora as opções pudessem ser exercidas na
primeira data de exercício, sendo esta uma decisão do beneficiário. Entretanto, em 05 de dezembro de 2016, o Conselho
de Administração aprovou a postergação do prazo para o exercício parcial mínimo das opções pelos beneficiários, podendo os beneficiários exercê-las em períodos de exercícios subsequentes, a saber: 01 de maio de 2017 a 31 de maio de
2017 ou 01 de maio 2018 a 31 de maio de 2018. Em 15 de dezembro de 2017, a Companhia reformulou o Primeiro Plano,
aprovado na AGE de mesma data, prorrogando o prazo final para o exercício de até 100% (cem por cento) das opções
outorgadas aos participantes, podendo parte ou a totalidade das opções serem exercidas pelos beneficiários entre 01 de
maio 2018 a 31 de maio de 2018 e de 01 de dezembro 2019 a 31 de dezembro de 2019 e o preço de opção foi repactuado
da seguinte forma: (i) caso exercida até 31 de maio de 2018, será mantido o preço de opção correspondente a R$ 0,5160
por ação, sem correção por qualquer índice, (ii) caso exercidas após 31 de maio 2018, o preço de opção corresponderá a
R$0,5160 por ação, corrigido pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE entre 31 de maio 2018 e a data do exercício. No
2º plano, outorgado em 2016, o preço unitário de exercício corresponde a R$ 0,01 sem qualquer correção por qualquer
índice. O período do exercício nos termos do 2º plano, aprovado em 28 de abril 2016, que era de 01 de janeiro de 2019
até 30 de junho de 2019, foi alterado em 05 de dezembro de 2016 pelo Conselho de Administração, definindo 50% das
opções para o período de 01 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 e o saldo remanescente de 50% para o
período de 01 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro 2017. Em razão desta alteração, foi aprovada minuta do primeiro
aditivo ao Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias. Em dezembro de 2016, foram exercidas 50%
das opções, que correspondem a 631.303 (seiscentos e trinta e um mil, trezentos e três) ações ordinárias de emissão
da Companhia e em dezembro de 2017, foram exercidas os 50% restante das opções, que correspondem a 631.304
(seiscentos e trinta e um mil, trezentos e quatro) ações ordinárias de emissão da Companhia. A Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2017 aprovou o documento intitulado “Terceiro
Plano” de Outorga de Opções de Compra de Ações Ordinárias e a Reunião de Conselho de Administração realizada em
15 de dezembro de 2017 autorizou a celebração do Contrato de Outorga de Opções de Compra de Ações Ordinárias.
O 3º plano, outorgado em 2017, definiu o montante de 558.462 (quinhentas e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e duas) ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, cujo preço unitário de exercício é de R$1,028, corrigido
pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE a partir de 01/01/2017. O Outorgado poderá adquirir parte ou a totalidades
das Ações Ordinárias entre 01 a 31 de dezembro de 2019, através do exercício, parcial ou total. Para determinação
do valor justo de opções concedidas nos dois planos vigentes em 31 de dezembro de 2017, foi contratada consultoria
independente e utilizou-se a metodologia Black, Scholes & Merton (BSM). Para a aplicação dessa metodologia foram
consideradas as seguintes premissas:
1º plano – 2014
Cálculo de BSM - Opção de compra
Na data da Outorga
Na data do Aditivo
Lote
1º
2º
3º
Antes
Depois
Valor da ação
0,562
0,562
0,562
1,056
1,056
Preço de exercício
0,516
0,516
0,516
0,516
0,549
Taxa livre de risco
13,03%
12,86%
12,71%
6,74%
9,33%
Volatilidade anual
34,20%
34,20%
34,20%
24,04%
24,04%
Tempo de exercício
1,5
2,5
3,5
0,46
2,04
Taxa de dividendos
3,98%
3,98%
3,98%
4,04%
4,04%
R$ por opção
0,14
0,17
0,19
0,54
0,52
Quantidade de opções
1.525.351 1.525.351 1.571.576 4.622.278 4.622.278
Montante - R$
213.549
259.310
298.599 2.481.275 2.406.216
Montante total - R$
771.458
Valor justo médio R$/opção
0,17
Vida das opções em anos
0,42
1,42
2,42
2º plano - 2016
Cálculo de BSM - Opção de compra
Na data da Outorga
Lote
1º
2º
Valor da ação
1,180
1,180
Preço de exercício
0,010
0,010
Taxa livre de risco
13,63%
12,04%
Volatilidade annual
26,74%
26,74%
Tempo de exercício
0,06
1,06
Taxa de dividendos
2,72%
2,72%
R$ por opção
1,1600
1,1300
Quantidade de opções
631.303
631.304
Montante - R$
732.311
713.374
Montante total - R$
732.311
713.374
Valor justo médio R$/opção
1,16
1,13
Vida das opções em anos
1
1
3º plano - 2017
Cálculo de BSM - opção de compra
Na data da Outorga
Lote
1º
Valor da ação
1,056
Preço do exercício
1,143
Taxa livre de risco
9,33%
Volatilidade anual
24,04%
Tempo de exercício
2,04
Taxa de dividendos
4,04%
R$ por opção
0,145
Quantidade de opções
558.462
Montante - R$
81.222
A tabela a seguir apresenta os saldos acumulados dos planos nas contas patrimoniais e os efeitos no resultado.
31/12/2019 31/12/2018
1º plano:
Reserva de Capital
771
771
Número de opções a exercer (milhares)
4.622
4.622
Número de ações exercidas (milhares)
2º plano:
Reserva de Capital
1.446
1.446
Número de opções a exercer (milhares)
Número de ações exercidas (milhares)
632
632
3º plano:
Reserva de Capital
81
81
Número de opções a exercer (milhares)
558
558
Número de ações exercidas (milhares)
Total registrado como patrimônio acumulado
2.298
2.298
Efeito no resultado acumulado do período
22. Contas a pagar por aquisição societária. Representa a obrigação pela compra de 75% das ações da investida
Smartcoat.
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Smartcoat Serviços em Revestimentos S.A
8.595
9.078
8.595
9.078
(-) Ajuste a valor presente
(731)
(360)
(731)
(360)
7.864
8.718
7.864
8.718
Circulante
7.864
6.525
7.864
6.525
Não circulante
2.193
2.193
As parcelas a vencer em 31 de dezembro de 2019 são remuneradas pela taxa de 95% CDI com vencimento final em
julho de 2020.
23. Provisões. Em 31 de dezembro de 2019, os saldos de provisões referem-se aos seguintes títulos:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Desmobilização de contratos (*)
6.546
1.509
6.700
2.039
Honorários advocatícios
296
745
529
1.134
Total Circulante
6.842
2.254
7.229
3.173
(*) Desmobilização de contratos refere-se ao processo de redução do efetivo em virtude da diminuição e/ou término da
demanda. A provisão dos custos com verbas rescisórias leva em consideração o prazo do fim do contrato.
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24. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia tem passivos contingentes relacionados
com ações judiciais decorrentes do curso normal dos negócios.
31 de dezembro de 2019 (consolidado)
Estimativa de perda
Controladora Priner Locação
Smartcoat Smartcoat (*)
Posição
Prováveis
2.520
831
1.907
5.258
Possíveis
3.424
140
5.843
9.407
31 de dezembro de 2018 (consolidado)
Estimativa de perda
Controladora Priner Locação
Smartcoat Smartcoat (*)
Posição
Prováveis
1.618
106
425
2.645
4.794
Possíveis
2.441
70
3.086
5.597
(*) Combinação de negócios – passivos contingentes. Os passivos contingentes prováveis estão totalmente provisionados conforme detalhado a seguir: A operação da Companhia representava uma unidade de negócio (serviços industriais) da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. e, por força do contrato de compra e venda celebrado entre
as partes, foi acordado que: (i) a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia é a responsável por todos os processos
trabalhistas relativos ao período de atuação até maio de 2013, inclusive (ii) a Priner é responsável pelos processos à
partir de junho de 2013 e, (iii) em caso de atuação em ambas as empresas, é necessário efetuar rateio das obrigações
das partes, apurando-se os valores proporcionais a cada período. A Administração, baseada na opinião de seus assessores jurídicos externos, constitui provisão para riscos com processos trabalhistas, considerados como prováveis de
perda, envolvendo ex-empregados da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo na controladora é de R$2.520
(R$1.618 em 2018).Adicionalmente a Companhia tem ações de natureza trabalhista, no montante de R$3.424 (R$2.441
em 2018), envolvendo riscos classificados pela Administração como de perdas possíveis, para os quais não há provisão
constituída. A maioria das ações são reclamações trabalhistas por indenizações por danos decorrentes de doenças ocupacionais, acumulo de função, restabelecimento do plano de saúde e alimentação, adicional de insalubridade, pedido de
horas extras, equiparação salarial, seus reflexos e respectivos encargos, além de 6 autos de infração lavrados pelo MTE
(Ministério do Trabalho e Emprego) e uma ação coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores. Com o advento da
aquisição de 75% do capital da investida Smartcoat e com a elaboração do laudo para avaliação a valor justo dos ativos
e passivos, cumprindo com a exigência prevista no pronunciamento CPC 15 - Combinação de negócios, foram identificados e reconhecidos na alocação do preço de compra, determinados passivos contingentes de natureza trabalhista e
substancialmente em relação ao PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador, que somam o valor justo de R$1.907
(R$ 2.645 em 2018). A investida Smartcoat possui ações de natureza cível consideradas como prováveis de perda, para
as quais foi constituída provisão no montante de R$ 62 (R$ 0 em 2018). Trata-se de 3 autos de infração lavrados pela
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e uma ação anulatória de títulos de créditos. A Companhia não
possui ativos contingentes contabilizados ou a serem divulgados.
25. Patrimônio líquido. 25.1. Capital social. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, da Companhia em
31 de dezembro de 2019 é representado pelo valor de R$73.367 (R$ 53.367 em 2018). Na Assembleia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de 2019 foi aprovado o grupamento de ações à proporção de 6:1, de modo que o capital social
da Companhia passou a ser dividido em 20.653.497 (vinte milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e
noventa e sete) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal (104.873 mil em 2018). Cada ação ordinária dá direito
a um voto na Assembleia Geral. A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 27.000.000
(vinte e sete milhões) ações, por deliberação do conselho de administração, independentemente de reforma estatutária.
A Companhia, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, poderá
outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que lhe prestem
serviços. A composição acionária do capital social está representada conforme abaixo:
31/12/2019
31/12/2018
Quantidade
Quantidade
Acionistas
de Ações %
de ações %
Leblon Equities Partners V Fundo de Investimentos em Participações
17.187.553 83,22 103.125.318 98,33
Tobias Cepelowicz
3.174.603 15,37
Túlio Cintra
291.341 1,41
1.748.044 1,67
20.653.497 100,00 104.873.362 100,00
25.2. Reserva de capital. O saldo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, de R$2.298, se refere a reserva referente ao
plano de opção para empregados. 25.3. Reservas de lucro. A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, conforme previsto na legislação e no Estatuto Social da Companhia, limitada a 20% do capital social.
De acordo com o artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a parcela remanescente de 100% do lucro líquido, após a
absorção dos prejuízos acumulados, à constituição da reserva legal, e à distribuição de dividendos, é destinada à reserva de investimento/expansão que não excederá 80% (oitenta por cento) do capital social. Em 2019 o saldo constituído
em anos anteriores da reserva legal e de expansão/investimento foram absorvidos pelo prejuízo do exercício. 25.4.
Dividendos e juros sobre capital próprio - JCP. Conforme o Estatuto, é garantido aos acionistas dividendo mínimo
obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, após destinação da reserva legal. Para satisfação do
dividendo mínimo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos, os juros sobre capital próprio declarados
em cada exercício social deverão ser computados por seu valor líquido do imposto de renda retido na fonte. Os mesmos serão creditados como antecipação do dividendo obrigatório. Cabe destacar que o acionista controlador, Leblon
Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações, está isento do IRRF - Imposto de renda retido na fonte
(15%) sobre os juros de capital próprio. Os juros creditados aos acionistas, calculados nos termos da Lei 9.249/95, são
registrados a débito de lucros acumulados e a crédito do passivo circulante. Para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2018 a Companhia destinou o montante de R$ 722 a título de dividendos propostos que serão deliberados quando da
Assembléia Geral Ordinária - AGO no exercício subsequente. Não houve declaração de juros sobre capital próprio neste
exercício. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não houve destinação a título de dividendos obrigatórios
e juros sobre capital próprio.
Controladora
31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo (lucro) líquido do exercício
(6.109)
7.431
Adoção inicial CPC 47/48
(4.390)
Resultado após absorção
3.041
Constituição da reserva legal
152
Base de cálculo dos dividendos e JCP
(6.109)
2.889
Dividendos obrigatórios (25% - Conforme estatuto)
722
Distribuição
JCP propostos para pagamento no exercício seguinte
IRRF sobre os juros sobre o capital próprio
Dividendos Propostos para pagamento no exercício seguinte
722
Dividendos propostos para pagamento no exercício seguinte
722
Dividendos e JCP por ação - R$
0,0069
% Dividendos e JCP do exercício sobre o lucro líquido do exercício
24%
26. Receita líquida. A composição do saldo da receita líquida está demonstrado a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta
Locação e cessão
12.030
10.443
62.713
45.144
Locação para o exterior (¹)
33
Vendas
6.880
7.089
12.776
7.262
Serviços
244.414
215.976
311.783
307.831
Serviços para o exterior (¹)
482
482
Indenizações, recuperação e sucatas
110
186
366
242
263.916
233.694
388.153
360.479
Dedução de receita
Impostos sobre vendas e serviços
(24.079)
(21.771)
(31.308)
(29.375)
Cancelamentos, descontos e devoluções de vendas
(2.475)
(3.881)
(8.233)
(3.867)
(26.554)
(25.652)
(39.541)
(33.236)
237.362
208.042
348.612
327.237
(¹) Referem-se a serviços prestados no Brasil, porém faturados para clientes no exterior.
27. Custo dos serviços prestados
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Pessoal
(165.200) (143.675) (213.749) (217.718)
Terceiros
(2.525)
(2.394)
(4.544)
(4.296)
Fretes
(1.825)
(1.553)
(4.230)
(3.355)
Material consumo/ manutenção e reparo
(18.196)
(16.292)
(35.701)
(32.359)
Mobilização e Desmobilização
(5.363)
(477)
(6.419)
(723)
Aluguel
(10.581)
(10.401)
(7.723)
(4.926)
Viagens
(3.629)
(2.984)
(4.256)
(5.628)
Mercadorias adquiridas de terceiros
(3.419)
(3.088)
(3.922)
(3.142)
Depreciação e amortização
(864)
1.046
(16.419)
(11.785)
Baixa de ativos
(42)
(229)
(964)
Indenização/multa contratual
(2.044)
(2.044)
Reversão/Provisão de honorários de êxito
661
(745)
816
(1.133)
Recuperação de créditos previdenciários
3.417
5.458
Outros (*)
(789)
(748)
(1.165)
(1.643)
(213.816) (177.894) (299.585) (282.214)
(*) Composição da conta outros
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Taxas s/propriedade
(45)
(24)
(110)
(454)
Seguro
(32)
(24)
(231)
(166)
Comunicação
(192)
(146)
(195)
(146)
Taxas e contribuições
(79)
(69)
(82)
(137)
Legalizações/certidões/Cartórios
(3)
(44)
(4)
(44)
Propaganda
(74)
(36)
(75)
(36)
Festividades e comunicação interna
(37)
(22)
(42)
(22)
Treinamento
(327)
(383)
(426)
(478)
Administração de obras (Smartcoat)
(160)
(789)
(748)
(1.165)
(1.643)
Os custos referem-se principalmente às despesas de pessoal e encargos sociais e previdenciários, aos equipamentos
sublocados de terceiros, quando o imobilizado da Companhia é insuficiente para atender demanda, aos fretes de transportes de equipamentos entre filiais e eventualmente para os clientes, as despesas de depreciação dos equipamentos
de locação e às despesas com materiais consumidos nas obras, desde equipamentos de proteção individual (EPIs) até
madeira, tintas e isolantes térmicos.
28. Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Pessoal
(17.401)
(17.247)
(25.899)
(25.206)
Terceiros
(4.385)
(4.391)
(6.971)
(7.496)
Fretes
(2)
(12)
(28)
(32)
Material consumo/ manutenção e reparo
(479)
(349)
(1.309)
(935)
Aluguel
(627)
(1.404)
(908)
(1.839)
Viagens
(1.111)
(1.254)
(1.378)
(1.431)
Depreciação e amortização
(1.139)
(1.376)
(3.285)
(2.897)
Baixa de ativos
15
(921)
(14)
(945)
Reversão/Provisão para crédito de liquidação duvidosa
1.550
(540)
1.798
4.007
Ajuste a valor justo – opções de compra e venda
das investidas R&R e Smartcoat
420
6.111
420
6.111
Perda – fraude cibernética
(830)
(830)
Outros (*)
(2.271)
(101)
(3.660)
288
(26.260)
(21.484)
(42.064)
(30.375)
(*) Composição da conta outros
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Taxas s/propriedade
(344)
(398)
(1.270)
(717)
Seguro
(178)
(82)
(224)
(299)
Comunicação
(183)
(158)
(411)
(495)
Taxas e contribuições
(199)
(125)
(377)
(187)
Legalizações/certidões/Cartórios
(161)
(87)
(257)
(154)
Propaganda
(185)
(234)
(297)
(344)
Festividades e comunicação interna
(29)
(26)
(61)
(52)
Treinamento
(91)
(102)
(114)
(189)
Provisão para contingências trabalhistas
(902)
68
(465)
695
Ganho por compra vantajosa em investimentos
700
700
Outras receitas - imobilizado
375
1.428
Infrações fiscais
(204)
(204)
Outras despesas operacionais/Recuperação de despesa
205
(32)
20
(98)
(2.271)
(101)
(3.660)
288
As despesas gerais e administrativas referem-se a gestão de cada contrato da Companhia, compreendendo as equipes
de projetos e de engenharia da área comercial, que correspondem, substancialmente, a salários, encargos e benefícios,
sendo as demais referentes a despesas com viagens, representações e comunicações, a depreciação dos bens de uso
próprio, bem como as despesas das áreas administrativas.
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29. Resultado financeiro. Demonstramos a seguir a composição do resultado financeiro da Companhia:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receitas financeiras
Receitas de aplicação financeira
574
138
674
215
Receitas de juros por recebimentos de faturas em atraso
278
1.217
434
1.253
Variação cambial e monetária ativa
2.121
1.977
2.915
2.832
Descontos obtidos
22
22
45
69
Resultado de Swap
1.794
1.663
Juros s/ operação de mútuo
1.712
96
27
Outras
370
299
370
299
5.077
5.543
4.465
6.331
Despesas financeiras
Juros de empréstimos
(2.841)
(4.894)
(3.772)
(6.084)
Juros sobre debêntures
(4.382)
(4.382)
Custos de transação – debêntures
(528)
(528)
Variação cambial e monetária passiva
(442)
(4.100)
(715)
(4.187)
IOF
(313)
(502)
(722)
(867)
Tarifas bancárias
(247)
(874)
(388)
(983)
Resultado de Swap
(1.009)
(1.085)
Juros e multas s/títulos em atraso
(528)
(282)
(1.085)
(1.740)
Descontos concedidos
(31)
(2)
(31)
Juros s/ operação de mútuo
(869)
(312)
(1.035)
(427)
Encargos duplicatas descontadas/ cessão de direito creditórios
(1.363)
(92)
(3.242)
(782)
Encargos arrendamento a pagar
(168)
(711)
Outras, inclui Pis e Cofins s/ receita financeira
(315)
(282)
(383)
(361)
(13.005)
(11.369)
(18.050)
(15.462)
(7.928)
(5.826)
(13.585)
(9.131)
30. Lucro por ação. a. Básico. O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas
controladores da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o resultado.
Controladora e Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da sociedade
(6.109)
7.431
Quantidade média ponderada de ações no final do exercício (em milhares)
20.168
102.741
Lucro (prejuízo) básico por ação por lote de mil ações – R$
(302,90)
72,32
b. Diluído. O lucro diluído por ação calculado com base no lucro atribuído aos acionistas controladores da Companhia,
e na quantidade média ponderada ajustada de ações, para presumir a conversão de todas as ações potenciais diluídas,
conforme segue:
Controladora e Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da sociedade
(6.109)
7.431
Quantidade média ponderada de ações no final do exercício (em milhares)
20.168
102.741
Ajuste de opções de compra de ações (milhares)
864
5.181
Quantidade média ponderada de ações ordinárias para o lucro diluído por ação (em
milhares)
21.032
107.922
Lucro (prejuízo) diluído por ação por lote de mil ações – R$
(290,46)
68,85
31. Resultado por segmento de negócio. As informações por segmentos estão sendo apresentadas de acordo com
CPC 22 - informações por segmento (IFRS 8). Os segmentos reportáveis da Companhia são os seguintes: serviços e
locação. Os mesmos possuem características completamente distintas, conforme descrito abaixo. A Companhia presta
diversos serviços para a indústria, a saber: acesso (andaimes tradicionais, andaimes suspensos e escaladores), tratamento de superfícies e pintura industrial e isolamento térmico, acústico e corta-fogo. Além da prestação de serviços, a
Companhia providencia locação de equipamentos de acesso e habitáculos pressurizados. A representatividade individual dos clientes que tiveram participação superior a 10% do faturamento consolidado está demonstrada a seguir:
31/12/2019 31/12/2018
1º maior cliente em 31/12/2019
22,40%
26,32%
2º maior cliente em 31/12/2019
12,94%
10,20%
3º maior cliente em 31/12/2019
10,77%
5,16%
Segmento de negócio: prestação de serviços. A atividade de prestação de serviços é intensa na utilização de mão de
obra, sendo esse seu principal componente de custo. Os serviços prestados compreendem disciplinas de acesso, tratamento de superfície e pintura industrial, instalação de isolamento térmico, acústico e corta-fogo. A Companhia atende
a diversos segmentos industriais, fornecendo soluções práticas e econômicas para nossos clientes. O know-how dominado por nossa equipe de engenheiros e técnicos especializados, que se traduz na qualidade de nossos serviços e em
nossa capacidade para mobilizar equipe de prestadores de serviços com rapidez e agilidade em todo o território brasileiro é diferencial competitivo, o qual é valorizado por nossos clientes. Segmento de negócio: locação de equipamentos.
A atividade de locação de equipamentos é intensa na aplicação de capital. A Companhia atende a diversos segmentos
industriais, através da locação de equipamentos de acesso e fornecimento de habitáculos pressurizados. As atividades
de logística, manutenção e pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos exige conhecimentos técnicos específicos, a fim de oferecermos opções atualizadas para nossos clientes. A Companhia avalia o desempenho por segmento
com base no lucro ou prejuízo bruto e operacional, além de outros indicadores econômicos e financeiros e indicadores
operacionais específicos para cada um dos segmentos. A tabela a seguir demonstra os principais indicadores utilizados:
Descrição
Prestação de Serviços
Locação Consolidado
Receita per capita
SIM
NÃO
SIM
Custos dos produtos/serviços vendidos per capita
SIM
NÃO
SIM
Lucro Bruto e Margem Bruta
SIM
SIM
SIM
Lucro Operacional e Margem Operacional
SIM
SIM
SIM
Lucro Líquido e Margem Líquida
SIM
SIM
SIM
EBITDA e Margem EBITDA
SIM
SIM
SIM
ROIC - Retorno sobre o Capital Investido
SIM
SIM
SIM
ROE - Resultado sobre o Patrimônio Líquido
SIM
SIM
SIM
Dívida Líquida/EBITDA 12 meses
NÃO
NÃO
SIM
Ativo por segmento de negócio – Consolidado
Locação
Serviços
Total
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa
18.337
1.509
15.820
1.891
34.157
3.400
Títulos e Valores Mobiliários
2.530
2
1.086
26
3.616
28
Depósitos bancários vinculados
6.755
6.755
Contas a receber
7.905
8.614
44.702
61.201
52.607
69.815
Tributos
7
2
25.015
23.009
25.022
23.011
Outros ativos
211
113
5.494
8.950
5.705
9.063
28.990
10.240
98.872
95.077
127.862
105.317
Outros ativos não circulantes
52
32
30.047
28.293
30.099
28.325
Imobilizado e intangível
Custo de aquisição
108.483
91.896
67.142
61.613
175.625
153.509
(-) Depreciação acumulada
(66.213)
(56.058)
(27.832)
(23.107)
(94.045)
(79.165)
42.270
35.838
39.310
38.506
81.580
74.344
71.312
46.110
168.229
161.876
239.541
207.986
Demonstração do resultado por segmento de negócio – Consolidado
Locação
Serviços
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita Líquida
59.427
44.226
289.185
283.011
348.612
327.237
Custo dos serviços prestados
(25.050)
(15.986) (274.535) (266.228) (299.585) (282.214)
Lucro Bruto
34.377
28.240
14.650
16.783
49.027
45.023
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas
(6.316)
(3.891)
(35.748)
(26.484)
(42.064)
(30.375)
Resultado de Equivalência Patrimonial
797
448
797
448
Lucro (prejuízo) Operacional antes
do resultado financeiro
28.061
24.349
(20.301)
(9.253)
7.760
15.096
Receitas Financeiras
695
235
3.770
6.096
4.465
6.331
Despesas Financeiras
(1.111)
(205)
(16.939)
(15.257)
(18.050)
(15.462)
Lucro (prejuízo) antes do Imposto de
Renda e da Contribuição Social
27.645
24.379
(33.470)
(18.414)
(5.825)
5.965
Correntes
(6.207)
(4.613)
(6.207)
(4.613)
Diferidos
1.234
3.788
1.234
3.788
Lucro (prejuízo) Líquido do exercício
21.438
19.766
(32.236)
(14.626)
(10.798)
5.140
32. Instrumentos financeiros. 32.1. Categoria de instrumentos financeiros. A classificação dos instrumentos financeiros, por categoria, pode ser resumida conforme tabela a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Valor
Valor
Valor
Valor
Classificação Nível
contábil
contábil
contábil
contábil
Empréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa (a)
1
13.517
1.612
34.157
3.400
Títulos e Valores mobiliários (a)
1
1.086
4
3.616
74
Depósitos bancários vinculados (a)
1
6.755
6.755
Contas a receber de clientes e de partes
relacionadas (b)
Custo amortizado 37.330
49.982
52.607
69.815
Mútuos com partes relacionadas (b)
Custo amortizado 24.788
779
245
Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos (b)
Custo amortizado 6.545
48.603
12.080
67.637
Debêntures (b)
Custo amortizado 65.731
65.731
Contas a pagar por aquisição societária (b) Custo amortizado 7.864
8.718
7.864
8.718
Contas a pagar a fornecedores
e partes relacionadas (b)
Custo amortizado 8.453
13.083
9.761
13.246
Mútuos com partes relacionadas (b)
Custo amortizado 2.809
5.667
9.613
6.979
Ativos financeiros derivativos (c)
2
4.455
5.820
4.455
5.820
Ativos/Passivos financeiros derivativo –
Swap (d)
2
414
2.294
132
2.163
Passivos financeiros derivativos (c)
2
(69)
(1.855)
(69)
(1.855)
32.2. Valor justo dos instrumentos financeiros. Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a
determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos
têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável,
as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. A Companhia aplica CPC 40 para instrumentos financeiros mensurados no balanço
patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia
de mensuração pelo valor justo: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos; • Nível 2 - Informações, exceto os preços cotados incluídas no nível 1, que são adotadas pelo mercado para o
ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); • Nível 3 – informações, para ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado. A tabela a seguir apresenta
os ativos e passivos da Companhia mensurados pelo valor justo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Controladora
Consolidado
Valor
Valor
Valor
Valor
31/12/2019 Justo 31/12/2018 Justo 31/12/2019 Justo 31/12/2018 Justo Nível
Ativos (Passivos) financeiros
derivativos - Swap
414 414
2.294 2.294
132
132
2.163 2.163
2
Ativos financeiros derivativos
4.455 4.455
5.820 5.820
4.455 4.455
5.820 5.820
2
Passivos financeiros derivativos
(69) (69)
(1.855) (1.855)
(69) (69)
(1.855) (1.855)
2
4.800 4.800
6.259 6.259
4.518 4.518
6.128 6.128
(a) Valor justo do caixa, equivalentes de caixa e depósitos bancários vinculados. Equivalentes de caixa e depósitos bancários vinculados são representados por aplicações financeiras junto a instituições financeiras de primeira linha e são
indexados à variação dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI. Considerando que a taxa de CDI já reflete a
posição do mercado interbancário, pressupõe-se que o valor das aplicações esteja próximo de seus valores justos. (b)
Instrumentos financeiros ao custo amortizado. Custo amortizado de ativo ou passivo financeiro é a quantia pelo qual o
ativo financeiro ou passivo financeiro é medido no reconhecimento inicial menos os reembolsos de capital, quaisquer
alterações na amortização ou juros e perdas no valor recuperável. (c) Derivativos embutidos. Todos os contratos com
possíveis cláusulas de instrumentos derivativos a serem realizados são avaliados pela tesouraria e diretoria financeira,
antes das assinaturas, para estabelecimento da política contábil a ser adotada e da metodologia para cálculo do valor
justo. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram identificados derivativos embutidos nos contratos firmados
pela Companhia. Na aquisição de 51% da empresa R&R Indústria, Comércio, e Instalação de Isolantes Removíveis e
Reutilizáveis Ltda., existem opções de compra e de venda das quotas remanescentes (49%), devidamente registrados
no ativo e passivo não circulantes, respectivamente. Na aquisição de 75% da empresa Smartcoat Serviços em Revestimentos S.A, existem opções de compra e de venda das quotas remanescentes (25%), devidamente registrados no
ativo e passivo não circulantes, respectivamente. Não foram identificados novos derivativos no período findo em 31 de
dezembro de 2019. (d) Instrumento financeiro derivativo - SWAP. Com o objetivo de proteger o patrimônio à exposição
de compromissos assumidos em moeda estrangeira, a Companhia desenvolveu sua estratégia para mitigar tal risco de
mercado. A estratégia, quando aplicada, é realizada para reduzir a volatilidade do fluxo de caixa desejável, ou seja, a
manutenção do desembolso do recurso planejado. A Companhia acredita que o gerenciamento de tais riscos é primordial
para apoiar sua estratégia de crescimento sem que possíveis perdas financeiras reduzam seu resultado operacional, visto que, a Companhia não almeja obter ganhos financeiros através do uso de derivativos. A gestão dos riscos em moeda
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estrangeira é feita pela tesouraria e diretoria financeira, que avaliam as possíveis exposições a riscos cambiais e estabelecem diretrizes para medir, monitorar e gerenciar os riscos em questão. Com base neste objetivo, a Companhia contrata
operações de derivativos, normalmente swaps, com instituições financeiras de primeira linha. As operações de swaps
são realizadas para converter para reais os compromissos financeiros futuros em moeda estrangeira. No momento da
contratação dessas operações, a Companhia minimiza o risco cambial igualando o valor do compromisso e o período
de exposição. E com o objetivo de reduzir suas despesas financeiras, tendo em vista as previsões de queda do CDI, a
Companhia contratou uma outra modalidade de derivativo para troca de taxas. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui derivativo (Swap) para proteção contra variação cambial, substituindo custos de financiamentos em dólar,
conforme abaixo: • Banco ABC - U$$ + 8,17% a.a. por CDI + 5,45%. O empréstimo, no valor de R$3.000 foi contratado
em 09 de abril de 2018 e o contrato swap foi celebrado na mesma data, com vencimento em 30 de março de 2020. Em
31 de dezembro de 2019, o swap apresentava valor justo de R$ 414. • Banco Bradesco – US$ + 6,8983% a.a. por CDI +
6,5%. O empréstimo, no valor de R$ 3.600 foi contratado em 06 de novembro de 2019 e o contrato de swap foi celebrado
na mesma data, com vencimento em 03 de dezembro de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, o swap apresentava valor
justo de R$ (282). O monitoramento dos compromissos assumidos com derivativos permite acompanhar os resultados
financeiros e o impacto no fluxo de caixa e resultados, bem como garantir que os objetivos inicialmente planejados sejam
atingidos. O cálculo do valor das posições é disponibilizado diariamente para acompanhamento gerencial. 32.3. Análise
de sensibilidade. Segue quadro com análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, o qual demonstra os riscos
que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia e suas investidas, com cenário mais provável (cenário I) e cenários de stress. Essa análise demonstra os efeitos no resultado antes dos impostos, considerando horizonte de um ano,
quando deverão ser divulgadas as próximas demonstrações contábeis individuais e consolidadas contendo tal análise.
Controladora
Consolidado
Mensuração dos riscos
Mensuração dos riscos
Cenário I Cenário Cenário Cenário I Cenário Cenário
Instrumentos Financeiros
Indexador Provável
II
III Provável
II
III
Aplicações Financeiras
CDI
794
992
1.190
1.750
2.187
2.625
Empréstimos
CDI
(378)
(473)
(567)
(827) (1.034) (1.241)
Debêntures
CDI
(2.883) (3.603) (4.324)
(2.883) (3.603) (4.324)
Contas a pagar por aquisição societária
CDI
(174)
(217)
(260)
(174)
(217)
(260)
Total
(2.641) (3.301) (3.961)
(2.134) (2.667) (3.200)
A análise de sensibilidade apresentada simula alterações na variável chave “CDI” (risco analisado), mantendo constante
as demais variáveis, associadas a outros riscos. Conforme demonstrado a seguir, os cenários II e III consideram aumentos de 25% e 50% na variável chave (CDI), respectivamente.
31 de dezembro de 2019
Cenário I
Cenário II
Cenário III
Aumento na variável chave em comparação ao cenário I
25%
50%
CDI (variável chave)
4,25%
5,31%
6,38%
Com relação ao risco de juros, a Administração da Companhia considerou como premissa provável (cenário I) para seus
instrumentos financeiros uma taxa de 4,25%, considerando taxa média anual prevista pelo relatório FOCUS do Banco
Central do Brasil de 28 de fevereiro de 2020. 32.4. Risco de liquidez. Risco de liquidez é a mensuração das dificuldades
que a Companhia poderá encontrar para cumprir obrigações associadas a seus passivos financeiros, os quais deverão
ser liquidados com pagamentos à vista e/ou com outros ativos financeiros. A abordagem da Administração na administração de liquidez é de garantir, no máximo grau possível, que a Companhia possua liquidez suficiente para cumprir
com suas obrigações nas datas dos vencimentos, em condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis
ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Tesouraria e a Diretoria financeira monitoram as previsões
contínuas das exigências de liquidez da Companhia, a fim de assegurar que esta tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais. As previsões levam em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia,
cumprimento de cláusulas contratuais e o cumprimento de metas internas, conforme plano estratégico da Companhia.
Além disso, na medida das necessidades e disponibilidade de crédito ofertados pelo mercado financeiro, a Companhia
mantém linhas de crédito com as principais instituições financeiras que operam no Brasil. Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia possuía um total de R$ 2.700 de limite de cheque especial aprovados, nos bancos Santander, ABC, Bradesco, Fibra e Daycoval, sendo R$ 1.900 na Priner Serviços e R$ 800 na Smartcoat. A tabela a seguir analisa os principais
ativos e passivos financeiros por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até o vencimento contratual, quando a Companhia espera realizar o pagamento.
Controladora
Mais que um Mais que três Entre um Entre dois
Até um mês e menos meses e menos
e dois
e cinco
mês de três meses
que um ano
anos
Anos
Em 31 de dezembro de 2019
Outros créditos a receber – partes relacionadas
589
30
24.788
Empréstimos e financiamentos bancários
(392)
(886)
(3.334)
(2.003)
Instrumentos financeiros (swap)
138
280
Debêntures
(8)
(17)
(12.680) (28.263) (40.123)
Contas a pagar por aquisição societária
(4.343)
(400)
(4.064)
Fornecedores e partes relacionadas
(5.885)
(2.023)
(545)
Operação de risco sacado
(767)
(1.243)
Mútuo a pagar – partes relacionadas
(1.257)
(1.611)
Total por período
(10.668)
(5.516)
(22.234)
(5.478) (40.123)
Em 31 de dezembro de 2018
Outros créditos a receber - partes relacionadas
1.456
779
Empréstimos e financiamentos bancários
(7.124)
(6.994)
(23.849)
(9.367)
(2.308)
Instrumentos financeiros (swap)
173
352
1.659
258
Contas a Pagar por Aquisição Societária
(126)
(128)
(6.952)
(2.641)
Mútuo – partes relacionadas
(5.667)
Fornecedores e partes relacionadas
(6.634)
(6.449)
Total por período
(7.077)
(11.948)
(35.591) (16.638)
(2.308)
Consolidado
Mais que um
Mais que três Entre um Entre dois
Até um mês e menos meses e menos
e dois
e cinco
mês de três meses
que um ano
anos
Anos
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos bancários
(726)
(1.565)
(6.498)
(2.617)
(1.345)
Instrumentos financeiros (swap)
114
232
(224)
Debêntures
(8)
(17)
(12.680) (28.263) (40.123)
Contas a pagar por aquisição societária
(4.343)
(400)
(4.064)
Fornecedores e partes relacionadas
(6.042)
(2.885)
(834)
(144)
Operação de risco sacado
(2.314)
(3.032)
Mútuo a pagar – partes relacionadas
(3.001)
(4.925)
(1.785)
Total por período
(16.320)
(12.592)
(26.085) (30.880) (41.612)
Em 31 de dezembro de 2018
Outros créditos a receber - partes relacionadas
245
Empréstimos e financiamentos bancários
(8.121)
(9.161)
(32.542) (13.060)
(3.631)
Instrumentos financeiros (swap)
160
347
1.589
203
Contas a Pagar por Aquisição Societária
(126)
(128)
(6.952)
(2.641)
Mútuo – partes relacionadas
(2.676)
(4.303)
Fornecedores e partes relacionadas
(13.246)
Total por período
(8.087)
(22.188)
(40.581) (19.556)
(3.631)
32.5. Gestão de Capital. O objetivo da gestão da estrutura de capital desejável da Companhia é proteger o seu patrimônio, dar continuidade ao negócio, oferecer boas condições para seus colaboradores, partes interessadas e um retorno
satisfatório para os acionistas. A Companhia utiliza como principal indicador para avaliar sua alavancagem financeira a
razão entre o endividamento líquido total (dívida bancária total menos disponibilidades totais) e o seu patrimônio líquido,
conforme demonstrado abaixo:
Controladora
Consolidado
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2019 (Reapresentado*) 31/12/2019 (Reapresentado*)
Dívida bancária total (curto e longo prazo)
6.545
48.603
12.080
67.637
Instrumentos financeiros (swap)
(414)
(2.294)
(132)
(2.163)
Dívida da aquisição Smartcoat, sem considerar
o ajuste ao valor presente
8.595
9.079
8.595
9.079
Mútuo a pagar (curto e longo prazo)
2.809
5.667
9.613
6.979
Debêntures (curto e longo prazo), sem considerar
o custo de aquisição
67.827
67.827
Caixa e equivalente de caixa
(13.517)
(1.612)
(34.157)
(3.400)
Títulos e valores mobiliários
(1.086)
(4)
(3.616)
(28)
Depósitos bancários vinculados
(6.755)
(6.755)
Endividamento Líquido
64.004
59.439
53.455
78.104
Patrimônio líquido
74.328
61.159
74.609
66.129
Endividamento líquido/Patrimônio líquido
0,86
0,97
0,72
1,18
(*) Reapresentado para inclusão da dívida com mútuo no cálculo do endividamento e desconsiderar o ajuste a valor
presente da dívida de aquisição. A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital social.
33. Seguros (não auditado). A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores independentes.
Natureza dos seguros
Importância segurada (em milhares)
Responsabilidade civil para gestores e conselheiros
10.000
Responsabilidade civil geral
10.000
Erros e omissões - Falhas profissionais
3.000
Patrimonial
17.957
Veículos (Somente RCF)
300 (LMI) e 100% tabela Fipe para alguns itens
Risco de Petróleo Smartcoat (i)
US$ 6.000
Risco de Petróleo Smartcoat (ii)
1.865
Garantia Smartcoat (iii)
2.518
Garantia Priner (iv)
US$ 6.000
Garantia Priner (v)
US$ 6.000
As apólices de seguros contratadas abrangem todas as empresas do grupo nas modalidades aplicáveis a cada uma
delas, conforme abaixo: a) Priner - todas as apólices acima; b) Priner Locação - responsabilidade civil para gestores e
conselheiros (D&O), responsabilidade civil geral (RCG) e patrimonial; c) Smartcoat - responsabilidade civil para gestores
e conselheiros (D&O), responsabilidade civil geral (RCG), patrimonial, risco de petróleo e veículos; e d) R&R - responsabilidade civil para gestores e conselheiros (D&O), responsabilidade civil geral (RCG) e patrimonial. (i) Apólice contratada
para atender a exigências de um contrato com vigência de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020. (ii) Apólice
contratada para cobertura de equipamentos financiados pelo BNDES com vigência de 19 de março de 2019 a 19 de
março de 2020. (iii) Apólice contratada para atender a exigências de um contrato com vigência de 05 de abril de 2019 a
20 de março de 2022. (iv) Apólice contratada para atender a exigências de um contrato com vigência de 20 de setembro
de 2019 a 20 de setembro de 2020. (v) Apólice contratada para atender a exigências de um contrato com vigência de 25
de dezembro de 2019 a 25 de dezembro de 2020.
34. Transações não caixa. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta saldo na controladora no montante
de R$ 243 (R$ 47 em 2018) a pagar referente a aquisições de imobilizado e intangível. Tais aquisições não envolveram
caixa e, consequentemente, não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa. Em 31 de dezembro de 2019,
a Companhia apresenta saldo no consolidado de R$ 1.268 (R$ 424 em 2018) a pagar referente a aquisições de imobilizado e intangível. Tais aquisições não envolveram caixa e, consequentemente, não estão refletidas na demonstração
dos fluxos de caixa.
35. Eventos subsequentes. a) Início de oferta pública de distribuição primária de ações. Em 4 de fevereiro de
2020, a Companhia celebrou Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, aderindo ao segmento especial de
listagem do mercado de ações da B3, denominado Novo Mercado. Essa alteração faz parte do plano estratégico da Priner, o qual considera, entre outros assuntos, o constante aprimoramento de nossas práticas de governança corporativa,
valorizando a transparência e proteção dos acionistas em geral. Em 14 de fevereiro de 2020, a Companhia e o Acionista
vendedor Leblon Equities Partners V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, em conjunto com a XP
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Coordenador Lider) comunicou ao mercado o
início da oferta pública de distribuição primária, de 17.391.304 (dezessete milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos e quatro) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, ao preço de R$ 10,00 (dez reais) por ação e a distribuição
secundária, de até 2.608.695 (dois milhões, seiscentos e oito mil e seiscentos e noventa e cinco) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, as quais poderiam ser vendidas, em caso de exercício da opção das
Ações Suplementares. A Oferta foi registrada no Brasil, junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Não foi realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. Não foram realizados esforços de colocação das
Ações no exterior. A realização da Oferta, bem como seus termos e condições, foram aprovados em assembleia geral
extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 12 de dezembro de 2019, cuja ata foi devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”), em 28 de janeiro de 2020, e publicada no jornal “Monitor
Mercantil” e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”), nas edições de 25, 26 e 27 de janeiro de 2020 e 27
de janeiro de 2020, respectivamente. No âmbito da Oferta, a emissão das Ações da Oferta Base foi feita com exclusão do
direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”),
sendo que tal emissão foi realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social. A fixação do Preço
por Ação, bem como a ratificação do aumento de capital da Companhia foram aprovados em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 13 de fevereiro de 2020, cuja ata foi devidamente registrada na JUCERJA e
publicada no jornal “Monitor Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOERJ no dia útil subsequente. O início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da B3 ocorreu em 17 de fevereiro de 2020, com
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data de liquidação em 18 de fevereiro de 2020, onde a Companhia recebeu o aporte de R$ 161 milhões, líquido das taxas
e comissões das corretoras. Adicionalmente, segue abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta posteriores
ao seu registro pela CVM, informando seus principais eventos a partir da data desse registro:
#
Eventos
Data
1 Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
17 de fevereiro de 2020
2 Data de Liquidação
18 de fevereiro de 2020
3 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
14 de março de 2020
4 Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
18 de março de 2020
5 Data limite para o fim do Lock-up Varejo 2
4 de abril de 2020
6 Data limite para o fim do Lock-up Varejo 1
24 de abril de 2020
7 Data limite para o fim do Lock-up Segmento Private
14 de maio de 2020
8 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.
14 de agosto de 2020
b) Operações financeiras. • Em 08 de janeiro de 2020, a controladora Priner Serviços quitou a parcela de juros sobre
capital próprio referente ao exercício de 2017, no montante de R$ 1,1 milhões com os acionistas; • Em 28 de janeiro de
2020 e 19 de fevereiro de 2020, a controladora Priner Serviços efetuou o pagamento referente a parcela anual de R$
3,7 milhões acrescido de correção, referente a dívida de aquisição da Controlada Smartcoat; • Em fevereiro de 2020,
a controlada Smartcoat contraiu novos empréstimos (mútuos) junto à controladora Priner Serviços nos montantes a
seguir: R$ 510 mil no dia 17; R$ 4,4 milhões no dia 19; R$ 4,2 milhões no dia 20; R$ 400 mil no dia 28; • Em fevereiro de
2020, nos dias 19 e 20, a controlada Smartcoat mediante empréstimos de mútuo recebido pela Priner Serviços, efetuou
a liquidação total de todos os empréstimos de mútuos com acionistas minoritários, no montante de R$ 6,5 milhões; • Em
19 de fevereiro de 2020, a controladora Priner Serviços liquidou todos os empréstimos de mútuos com os acionistas e

membros do conselho de administração, no montante de R$ 2,7 milhões; • Em 19 de fevereiro de 2020, a controlada
Priner Locação distribuiu dividendos referentes ao exercício de 2019 e anos anteriores, no montante de R$ 22 milhões;
• Em março de 2020, a controlada Smartcoat contraiu novos empréstimos (mútuos) junto à controladora Priner Serviços
nos montantes a seguir: R$ 300 mil no dia 03; R$ 230 mil no dia 04; R$ 1,1 milhão no dia 06; R$ 1,1 milhão no dia 09; •
Em 06 de março de 2020, a controladora Priner Serviços efetuou o pré-pagamento das linhas de empréstimos pendentes
com o banco BBM, no montante de R$ 4,1 milhões; • Em 16 de março de 2020, a Priner Serviços efetuou o pré-pagamento das linhas de Finame (BNDES) junto ao banco Santander, no montante de R$ 34 mil. c) Efeitos do Covid-19.
Em consonância com o Ofício Circular nº 02/2020 emitido em 10 de março de 2020 pela CVM, a Companhia informa
que os efeitos causados pelo COVID-19 não afetarão a continuidade do negócio, e está constantemente monitorando
os potenciais impactos do COVID-19 nas áreas administrativas e de operações, tomando algumas medidas visando
frear a disseminação da doença e minimizar os impactos econômicos. Ressalta-se ainda que até o momento não houve
impacto relevante ou material em seus negócios que justificasse alteração nos números relativos a 31 de dezembro de
2019. O grupo Priner está monitorando diariamente os desdobramentos do CORONAVÍRUS (COVID-19) em seus negócios e implementando ações a fim de preservar seus colaboradores, sua liquidez e o atendimento a seus clientes. No
momento, para médio e longo prazos, permanecemos com objetivo de utilizar os recursos do IPO (Initial Public Offering)
para realização de operações de M&As, modernização de equipamentos e reforço de capital de giro, sabedores que a
retomada dessas ações dependerá dos desdobramentos do CORONAVIRUS (COVID-19) e do completo entendimento
de seus impactos em nossa sociedade. A Companhia continuará avaliando tais impactos e riscos e fará as divulgações
necessárias quando pertinentes.
Diretoria: Tulio Cintra - Diretor Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Yoshiro Marcelo Sakaki Leal - Diretor de Operações. Juciléa S.D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Priner Serviços Industriais S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Examinamos as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Priner
Serviços Industriais S.A., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.
Instrumentos financeiros derivativos – opções de compra e venda (“Call” e “Put”). Conforme divulgado na Nota
Explicativa nº 08 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia,
como parte da combinação de negócios, referente a aquisição de 51% do capital da R&R Indústria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. e de 75% do capital da Smartcoat – Engenharia em Revestimento
Ltda. firmou contrato de instrumentos financeiros derivativos - opções de compra e venda (“Call” e “Put”), cujo valor
justo das referidas opções foi mensurado por especialistas externos contratados pela Companhia, na data da aquisição
e sua manutenção considerou o exercício ao término de carência, segundo a melhor expectativa da Administração da
Companhia. Considerando a complexidade dos valores envolvidos e a necessidade de julgamento crítico em relação as
estimativas, bem como as premissas utilizadas, julgamos como um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas à época das respectivas avaliações, razão
pela qual, consideramos o assunto relevante e, portanto, significativo para nossa auditoria.
Resposta da auditoria ao assunto. Avaliamos e obtivemos o entendimento, a avaliação da metodologia de precificação
do valor justo das opções, a avaliação do desempenho, a implementação e efetividade dos controles internos chaves
relacionados a avaliação, mensuração e divulgação dos referidos instrumentos financeiros derivativos. Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos seguintes procedimentos realizados pela
Companhia: • Utilização dos nossos especialistas em finanças corporativas nas avaliações de projeções econômicas e
financeiras, na revisão dos cálculos matemáticos, na análise e entendimento das premissas e metodologia de cálculo e
comparação das informações com expectativas de mercado, comparação das informações com expectativas de anos
anteriores e outras informações históricas, além da avaliação da competência técnica dos consultores externos contratados pela Companhia e questionamentos sobre a mensuração a valor justo e análise da sensibilidade preparada pela
Administração e o processo usado na sua elaboração; • Avaliação das premissas calculadas pela Administração, como
taxas de juros e de crescimentos econômico, visando averiguar se as premissas eram adequadas, conservadoras ou
não realistas com base em dados econômicos e de mercado; • Avaliação das políticas contábeis divulgadas nas notas
explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Como resultado desses procedimentos, consideramos que os julgamentos e premissas utilizadas pela Administração da Companhia, consubstanciadas pelos seus
consultores externos contratados, para determinação do valor justo das opções de compra e venda (“Call” e “Put”), como
sendo razoáveis com os dados e informações obtidas ao longo de nossos trabalhos, no contexto das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.
Avaliação do valor recuperável de ativos de vida útil definida e de longa duração. Conforme divulgado nas Notas
Explicativas nos 10 e 11 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas possuem registrados ativos tangíveis e intangíveis em montantes relevantes. A Administração
aplica no mínimo anualmente procedimentos para assegurar que seus ativos tangíveis e intangíveis estejam registrados
contabilmente por valor que não exceda aos seus valores de recuperação e, se for o caso, reconhecem um ajuste para
perdas por desvalorização. Esses procedimentos envolvem julgamento significativo da Administração sobre os resultados futuros do negócio, bem como presume que qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Considerando a complexidade devido às peculiaridades
das operações, à relevância dos valores envolvidos e a existência e o controle físico dos ativos tangíveis, consideramos
esses assuntos como significativos em nossa auditoria.
Resposta da auditoria ao assunto. Avaliamos e obtivemos entendimento sobre os controles operacionais, projeções
de fluxos de caixa futuros e o processo usado na sua elaboração, inclusive com a comparação com os seus planos mais
recentes de negócios. Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos
seguintes procedimentos realizados pela Companhia: • Utilização dos nossos especialistas em finanças corporativas na
análise e entendimento das premissas e metodologia dos cálculos matemáticos do valor em uso, que inclui a revisão da
taxa de desconto utilizada, além da comparação das informações com expectativas de anos anteriores, previsões econômicas e setoriais e outras informações históricas; • Acompanhamento das contagens de inventário físico dos bens do
ativo imobilizado; • Testes, com base em seleção por amostragem, sobre a existência dos bens de ativo imobilizado, por
meio da análise dos contratos firmados e do confronto das evidências de locação em andamento como reconhecimento
de receitas; • Avaliação das políticas contábeis divulgadas em notas explicativas às demonstrações contábeis individuais
e consolidadas. Como resultado desses procedimentos, consideramos que os julgamentos e premissas utilizadas pela
Administração da Companhia, para avaliação do valor recuperável dos ativos de vida útil definida e de longa duração,
como sendo razoáveis com os dados e informações obtidas ao longo de nossos trabalhos, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Reconhecimento de receita – mensuração e registro das receitas de prestação de serviços e locação. Conforme
divulgado na Nota Explicativa nº 26 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, em 31 de dezembro de
2019, a Companhia apresentou receitas líquidas de R$ 237.362 mil e R$ 348.612 mil, individual e consolidado, respectivamente, as quais são provenientes de prestação de serviços, locação de equipamentos, vendas de produtos e indenização e recuperação. O processo de reconhecimento das receitas de locação e prestação de serviços é complexo por
ser feito com base na medição dos serviços que foram incorridos até aquela data. Os boletins de medição devem estar
suportados pelos contratos firmados e requerem o uso de estimativas por parte dos responsáveis por sua elaboração.
Esse assunto foi considerado um assunto significativo para a nossa auditoria, tendo em conta a relevância dos valores
envolvidos e, também, a complexidade do processo de mensuração e reconhecimento da receita de prestação de serviços e locação no âmbito do IFRS 15 – Receita de contrato com cliente.
Resposta da auditoria ao assunto. Avaliamos e obtivemos o entendimento do processo de reconhecimento de receita
e do desenho dos controles internos relevantes relacionados ao processo de mensuração das vendas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos seguintes procedimentos realizados
pela Companhia: • Testes sobre a efetividade dos controles internos utilizados pela Companhia relacionados a receita;
• Entendimento e avaliação das premissas utilizadas pela Companhia e controladas no cálculo das receitas faturadas;
• Recálculo das receitas faturadas ao final do exercício social; • Testes, com base em seleção por amostragem, sobre
a ocorrência, integridade e exatidão das receitas reconhecidas, por meio de confronto dos boletins de medição com as
informações constantes dos contratos firmados, bem como da avaliação se as receitas foram contabilizadas no período de competência correto; • Avaliação das políticas contábeis divulgadas às demonstrações contábeis individuais e
consolidadas. Como resultado desses procedimentos, consideramos que os julgamentos e premissas utilizadas pela
Administração da Companhia, para o reconhecimento de receitas, como sendo razoáveis com os dados e informações
obtidas ao longo de nossos trabalhos, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Realização do ativo fiscal diferido. Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 07 às demonstrações contábeis indi-

DOMMO ENERGIA S.A.
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NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 12h00min,
do dia 30/04/2020, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802, Botafogo, na cidade do RJ, Estado do RJ, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) eleger os membros do
Conselho de Administração; e (iv) fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores da Cia.. Informações Gerais: A Cia. esclarece
que: (I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Cia. e nos
sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações
com Investidores da Cia. (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a
serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo 133
da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e
481/2009, bem como as orientações para participação na assembleia; (II)
para participação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Cia.:
(a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista;
(ii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária
ou pelo agente custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de
realização da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador,
documentação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica:
(i) documento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como
documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do
representante legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do
administrador do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente;
(iii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária
ou pelo agente custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de
realização da assembleia; (iv) em caso de representação por procurador,
documentação listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos
de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme exigência legal,
observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM
RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do
sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009,
enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Cia. ou diretamente à
Cia., observadas as orientações constantes da Proposta da Administração
disponibilizada nesta data, bem como as regras previstas na Instrução CVM
481/2009. Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede da Cia. e nos endereços eletrônicos listados acima. RJ, 31/03/2020. DOMMO ENERGIA S.A.; Marko Jovovic - Presidente
do Conselho de Administração.

viduais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas possuem registrado saldo referente a ativo fiscal diferido nos montantes de R$ 15.163 mil e R$ 18.047 mil, individual e consolidado respectivamente,
reconhecidos sobre diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais e bases negativas. A análise da realização do
ativo fiscal diferido é significativa para nossa auditoria em função da magnitude dos montantes registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, e, também, pela complexidade e subjetividade envolvidas no processo
de preparação e revisão das projeções de resultados futuros que suportam a realização do ativo fiscal diferido. Estas
projeções são elaboradas com base em premissas que são afetadas por expectativas futuras em relação as condições
econômicas e de mercado. Entendemos que as premissas estabelecidas para a projeção de lucro tributável futuro possuem um nível alto de subjetividade e caso não seja estruturada de forma adequada podem trazer impactos relevantes
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Consideramos esse assunto como significativo de auditoria.
Resposta da auditoria ao assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram: • Utilização dos nossos especialistas
em finanças corporativas na revisão das projeções de resultados futuros com base no plano de negócios preparado pela
Administração, incluindo a avaliação das principais premissas e da metodologia utilizada; a revisão das bases de cálculo
do ativo fiscal diferido; • Avaliação das premissas adotadas pela Administração, como taxas de juros e de crescimentos
econômico, visando averiguar se as premissas eram adequadas, conservadoras ou não realistas com base em dados
econômicos e de mercado, assim como os critérios adotados pela Administração com relação as taxas de crescimento
de longo prazo nas previsões, por meio da comparação com previsões econômicas e setoriais, e a taxa de desconto,
avaliando o custo de capital para a Companhia; • Avaliação das políticas contábeis divulgadas em nota explicativa às
demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria descritos,
entendemos que os critérios e premissas adotados pela Administração da Companhia e suas controladas na elaboração
das projeções, que suportam a análise de realização do ativo fiscal diferido, são consistentes no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outros assuntos. Demonstrações do Valor Adicionado (DVA). As Demonstrações individuais e consolidadas do
Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade
da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. 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
Pronunciamento 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 Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do
auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com
a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de maneira relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de maneira
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 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 individuais e consolidadas, 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 e suas controladas; • 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 e suas controladas. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 e suas controladas 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 individuais e consolidadas representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 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. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020.
BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F
Julian Clemente - Contador CRC 1 SP 197232/0-6 – S - RJ

MP dispensa escolas de cumprirem mínimo de 200 dias letivos
Foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta
quarta-feira, a Medida Provisória Nº 934, que “estabelece normas excepcionais
sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior”.
A medida foi baixada em
razão dos riscos de contágio do novo coronavírus.
Conforme descreve o texto,
as normas excepcionais são
“decorrentes das medidas
para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública.”
Segundo a MP, “o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional,

da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de
efetivo trabalho escolar (...),
desde que cumprida a carga
horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos.”
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) determina que “a carga horária
mínima anual será de oitocentas horas para o ensino
fundamental e para o ensino
médio, distribuídas por um
mínimo de duzentos dias
de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado
aos exames finais, quando
houver.”
No caso das aulas em faculdades e universidades,

MMX MinERAÇÃo E MEtÁLicos s.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
Aviso Aos AcionistAs
A MMX Mineração e Metálicos s.A. – Em Recuperação Judicial informa
que se encontram à disposição dos acionistas na sua sede e no site da
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de
Relações com Investidores (www.mmx.com.br), os documentos a que se
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.
MMX Mineração e Metálicos s.A. – Em Recuperação Judicial
Conselho de Administração
Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon – Presidente

a MP estabelece que “as
instituições de educação
superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de
observância ao mínimo de
dias de efetivo trabalho
acadêmico (...) observadas
as normas a serem editadas
pelos respectivos sistemas
de ensino.”
Para o ensino superior,
a LDB também estabelece
que o ano letivo regular tem,
no mínimo, duzentos dias,
excluído o tempo reservado
aos exames finais, quando
houver.
A lei prevê, porém, que “é
obrigatória a frequência de
alunos e professores, salvo

nos programas de educação
a distância.”
Para os cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, a MP
assinala que “a instituição
de educação superior poderá abreviar a duração
dos cursos (...) desde que o
aluno, observadas as regras
a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino,
cumpra, no mínimo: I - setenta e cinco por cento da
carga horária do internato
do curso de medicina; ou II
- setenta e cinco por cento
da carga horária do estágio
curricular obrigatório dos
cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia.”

