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‘Se acha Ciência e Educação caros,
experimente o custo da ignorância’
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A pandemia do coronavírus levou 66 municípios do Rio de Janeiro a decretarem estado de calamidade na saúde pública. O decreto
legislativo que reconhece as medidas, tomadas em 71% dos 92 municípios do estado, foi aprovado pela
Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira.
O reconhecimento do estado de
calamidade permite que as prefeitu-

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou, na tarde desta quintafeira, o médico Nelson Teich como
novo ministro da Saúde, no lugar
de Luiz Henrique Mandetta, que ficou pouco mais de 16 meses no cargo. Teich assume o cargo em meio
à pandemia do coronavírus, que já
infectou mais de 30 mil pessoas no
país, levando cerca de 1,9 mil pacientes a óbito.
Em um pronunciamento no Palácio do Planalto, Bolsonaro ressaltou que é preciso combinar o combate à doença com a recuperação
econômica e garantia de empregos,
e defendeu uma descontinuidade
gradativa do isolamento social em
vigor em todo o país.
“O que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego
no Brasil. Essa grande massa de
humildes não tem como ficar presa dentro de casa, e o que é pior,
quando voltar, não ter emprego. E o
governo não tem como manter esse
auxílio emergencial e outras ações
por muito tempo”, afirmou. Economistas de vários matizes ideológicos discordam desta afirmação.
Nelson Teich disse que não haverá uma definição “brusca ou radical” sobre a questão das diretrizes para o isolamento social, mas

enfatizou que a pasta deve tomar
decisões com base em informações
mais detalhadas sobre o avanço da
pandemia no país. Nesse contexto,
ele defendeu um amplo programa
de testagem para a Covid-19.
“Existe um alinhamento completo aqui, entre mim e o presidente, e
todo o grupo do ministério, e que
realmente o que a gente está aqui
fazendo é trabalhar para que a sociedade retome cada vez mais rápido uma vida normal”, disse.
O novo ministro da Saúde é médico oncologista e empresário do setor.
É natural do Rio de Janeiro, formado
pela Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (Uerj), com especialização
em oncologia no Instituto Nacional
de Câncer (Inca). Também é sócio da
Teich Health Care, uma consultoria
de serviços médicos.
Teich chegou a atuar como consultor informal na campanha eleitoral de Bolsonaro, em 2018, e foi
assessor no próprio Ministério da
Saúde, entre setembro do ano passado e janeiro deste ano.
De acordo com Bolsonaro, houve um “divórcio consensual” entre
ele e Mandetta, e destacou que o
ex-ministro “se prontificou a participar de uma transição a mais tranquila possível, com a maior riqueza
de detalhes que se possa oferecer”.

DECISÕES ECONÔMICAS
Pré-candidatos às eleições
municipais buscam votos
sem sair de casa
Ronaldo Ferraz e Sérgio Braga, página 4
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Sete em 10 municípios
do Rio decretam
calamidade pública

Taxa de ocupação
de leitos de UTI do
SUS na capital
chega a 88,45%

Nelson Teich substitui Mandetta
no Ministério da Saúde

Bradesco pede
calma e orienta
devedores

ras agilizem procedimentos, sem observar temporariamente itens da Lei
de Responsabilidade Fiscal, como
limite de despesas com pessoal.
O presidente da Alerj, deputado
André Ceciliano (PT), considerou
que a crise acabou levando os municípios a um aumento de despesas
e a uma diminuição de receitas.
Entre as prefeituras que decretaram calamidade pública estão
desde as maiores, como a do Rio
de Janeiro, de Duque de Caxias, de
São Gonçalo e de Nova Iguaçu, até
as de pequenos municípios, como
Macuco, Natividade, Paty do Alferes e Porciúncula.
O decreto legislativo não depende de sanção do governador, Wilson Witzel, sendo sancionado pelo
presidente da Alerj e publicado no

Diário Oficial do Legislativo nos
próximos dias.
A Prefeitura do Rio de Janeiro
informou que a taxa de ocupação
dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) da rede do Sistema
Único de Saúde (SUS), que inclui
as unidades municipais, estaduais
e federais em toda a capital fluminense, é de 88,45% dos 619 leitos
disponíveis.
A Secretaria Municipal de Saúde
destaca que esse percentual engloba pacientes com diferentes doenças e vítimas de infartos, de acidente vascular cerebral, entre outras
emergências, e não apenas os infectados pelo coronavírus (Covid-19).
Estão internadas 203 pessoas na
UTI da rede SUS com suspeita ou
confirmação da Covid-19.

Senado estima em R$ 89,6 bilhões
perdas de estados e municípios
A expectativa de queda de arrecadação do ICMS – principal fonte
de recursos dos estados – neste ano
é da ordem de 30% em relação ao
ano passado, algo em torno de R$
80 bilhões, se forem contados os
seis meses de maio a outubro.
Para a presidente da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ),
senadora Simone Tebet (MDBMS), a perda de arrecadação é
visível em todos os níveis federativos, mas a população não pode
ser prejudicada no atendimento
de serviços básicos.
“O socorro aprovado pela Câmara prevê que a União recomponha as perdas do ICMS e do ISS
de estados e municípios ao longo
de seis meses. O impacto estimado será de R$ 89,6 bilhões. O Governo Federal quer limitar a R$
40 bilhões. A conta não fecha”,
afirmou a senadora à agência de
notícias do Senado.
O PLP 149/2019 foi aprovado

pela Câmara por 431 votos a favor e 70 contra e ainda não tem
data para ser votado no Senado. De
acordo com o texto, o governo terá
de compensar estados, municípios
e Distrito Federal pela queda de arrecadação do ICMS e do ISS causada pela pandemia de Covid-19.
Para o líder do PSL, senador
Major Olimpio (SP), o texto da
Câmara pode chegar a um impacto superior a R$ 90 bilhões nas
contas do governo. Segundo ele,
os deputados retiraram da proposta original do Executivo as contrapartidas dos estados e dos municípios. “Vai virar uma tremenda
de uma farra. Os estados que fizeram a lição de casa vão pagar
duas vezes. Estão perdoando R$
10 bilhões de dívida com a Caixa
e o BNDES”, disse.
O senador Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR) é favorável ao PLP,
por entender que os estados não vão
conseguir “se manter em pé” sem

Austeridade derrubou investimento
em inovação nas empresas
O investimento nas atividades
de inovação nas empresas brasileiras chegou a R$ 67,3 bilhões
em 2017, representando 1,95% da
receita líquida das empresas, com
uma queda de 17,42% em relação
aos R$ 81,5 bilhões investidos em
2014, equivalentes a 2,5% da receita líquida.
Os números divulgados pelo
IBGE nesta quinta-feira mostram
o quadro desanimador após 2015,
quando políticas de austeridade
severa arruinaram a economia do
país.
Entre 2015 e 2017, 33,6% das
116.962 empresas brasileiras com
dez ou mais trabalhadores fizeram
algum tipo de inovação em produ-

tos ou processos, taxa 2,4 pontos
percentuais abaixo da apresentada
no triênio anterior (de 2012-2014),
quando atingiu 36%.
A Pesquisa de Inovação (Pintec) 2017 revela que a indústria foi
a mais afetada, com o percentual
de empresas inovadoras caindo de
36,4% em 2014 para 33,9% em
2017, o menor patamar das três últimas edições.
Do total de R$ 67,3 bilhões gastos, R$ 25,6 bilhões foram para atividades internas de P&D; R$ 21,2
bilhões foram aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos; e
R$ 7 bilhões na aquisição externa
de P&D.
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ajuda. Entretanto, ele afirma que os
estados devem oferecer contrapartidas, como o corte de despesas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
defendeu a busca de um texto de
equilíbrio entre as duas Casas do
Legislativo. Segundo ele, se o Senado esquecer a proposta da Câmara e apresentar outro texto, pode
gerar um impasse e comprometer a
gestão dos entes federados e prejudicar toda a sociedade. Para Maia,
não há outra saída que não seja a
recomposição das perdas de arrecadação do ICMS e do ISS.
“A proposta do governo é de
R$ 22 bilhões para estados e municípios, isso inviabiliza os estados
num prazo de 45 a 60 dias, por isso
aprovamos. O governo tem o direito de negociar mudanças, mas não
pode fazer isso distorcendo números e enganando a sociedade”, declarou Maia à Agência Câmara de
Notícias.
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Ciência precisa de apoio emergencial para ajudar na saída da crise
Há uma frase lapidar, atribuída a
Derek Bok, ex-presidente da Universidade de Harvard, que expressa
muito bem o valor do conhecimento, tão cultuada pela referida instituição: “Se você acha que Ciência e
Educação são caros, experimente o
custo da ignorância.”
Inicio este artigo inspirado por
essas palavras para analisar o quadro da Ciência brasileira neste momento crítico que atravessamos,
face à expansão da pandemia da
Covid-19 no país. Há hoje um consenso de que atravessamos o período mais difícil para a Ciência brasileira nos últimos decênio.
Recentemente, tivemos um período promissor, onde foram investidos recursos significativos não
apenas para organizar a infraestrutura científica brasileira, como
para apoiar o desenvolvimento de
projetos em áreas de fronteira. A
comunidade científica apostou que
iríamos entrar em um momento
de grande crescimento na produção científica e, finalmente, criar
as condições para contarmos com
uma efetiva transferência de conhecimento do setor acadêmico para o
setor produtivo. Há fortes evidências de que tivemos êxito.
No entanto, a partir de 2014
entramos em um processo de declínios sucessivos até chegarmos
ao momento atual, que pode ser
definido como “de terra arrasada”.
Fiz um pequeno levantamento do
êxodo de jovens pesquisadores no
ambiente que convivo na UFRJ.
Entre dez grupos de pesquisa consultados, houve uma perda, nos últimos três anos, de 34 jovens pesquisadores, número este superior
ao dos que ficaram. Os jovens saíram desencantados e a maioria disposta a desenvolver suas carreiras
em outros países. Foram para instituições de grande prestígio, como

as universidades de Harvard, Yale,
Stanford, Rockfeller, Califórnia
San Francisco, Califórnia San Diego, Chicago, Texas, Oxford, NIH,
Sorbonne, entre outras.
Chegamos agora a um momento
crítico em que a infecção por um
vírus com grande capacidade de
disseminação e capaz de afetar de
forma rápida e contundente nosso
sistema respiratório exige mais do
que nunca equipes bem consolidadas e contando com infraestrutura
adequada para realização de estudos amplos em várias áreas do conhecimento.
O Sars-Cov-2 nos pegou em
momento crítico. Muitos equipamentos mais sofisticados estão em
situação precária, apesar de um
programa mínimo de manutenção
corretiva ter sido criado em outubro de 2017 na Finep, justamente
com o objetivo de, em um momento difícil, tentar manter pelo menos
o que existe. O programa recebeu,
apropriadamente, o nome de SOS
Equipamentos e investiu até março
de 2019 cerca de R$ 10 milhões.
Pois não é que mesmo este
programa se encontra paralisado
desde abril de 2019, apesar de ter
orçamento autorizado pelo Conselho Diretor do FNDCT, indicando
uma clara falta de sensibilidade
das autoridades ligadas ao MCTIC/
Finep? O orçamento das agências
de fomento do Governo Federal
(CNPq, Capes e Finep) está perigosamente baixo, insuficiente até
para manter respirando os grupos
de pesquisa que ainda resistem.
A maioria das agências estaduais
também perdeu fôlego, acumulando dívidas de projetos aprovados
ao longo dos últimos anos, da ordem de R$ 800 milhões.
Enquanto isto, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), hoje a prin-

cipal fonte de recursos do governo
federal para a Ciência e Tecnologia, continua com “uma poupança
guardada”, fruto de processo, que
me parece ilegal e inconstitucional,
de R$ 7,7 bilhões, considerando
apenas a famigerada “reserva de
contingência” de 2019 e 2020 (no
global, desde sua criação, este valor atinge R$ 18 bilhões).
Cabe assinalar que esses recursos
não constituem receitas próprias do
governo, mas contribuições obrigatórias do setor produtivo em vários
setores, com o uso previsto exclusivamente para o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico.
Nas últimas semanas, tem sido
crescente o apoio da sociedade à
Ciência e Tecnologia, fonte única
de saídas científicas para combater problemas crônicos e agudos
do país e de alavancar, o mais rapidamente possível, uma recuperação econômica em um mundo
globalizado dependente, de forma
crescente, de avanços científicos e
tecnológicos.
Esta posição está bem explicitada
no artigo intitulado “E se fizéssemos diferente?”, de autoria de Luís
Roberto Barroso, publicado em O
Globo de 13 de abril último. Nesse
artigo, o autor (professor da Faculdade de Direito da Uerj e ministro do
Supremo Tribunal Federal) elenca
seis pontos que considera prioritários
para que o país renasça vigoroso no
pós-crise, que esperamos se inicie
rapidamente. Entre eles, destaca que
“precisamos prestigiar e ampliar nossos institutos de pesquisa de excelência e valorizar os pesquisadores”, o
que requer “a urgente necessidade de
mais investimentos”. Sábias considerações.
O FNDCT dispõe hoje “guardado no Tesouro Nacional” recursos
da ordem de R$ 18 bilhões. Somente no período 2019–2020 con-

ta com recursos já aprovados pelo
Congresso Nacional como “reserva
de contingência” no valor de R$
7,7 bilhões. Creio ser hoje um consenso nacional o fato de estamos
atravessando um momento de gravíssima “contingência” e que pode
e deve ser enfrentado com um vigoroso programa de apoio à Ciência e Tecnologia”.
Após conversas com algumas
dezenas de líderes de pesquisa,
tomo a liberdade de propor a imediata liberação de recursos da ordem de R$ 2,7 bilhões para que
sejam viabilizados vários projetos
já aprovados em todo o país pelo
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que inclui a Finep (R$ 800
milhões para os vários programas
não reembolsáveis para instituições
de pesquisa e empresas, via subvenção econômica), Capes (R$ 700
milhões para bolsas de pós-graduação, pós-doutorado e alguns programas de pesquisa, em especial os
voltados para a região amazônica),
CNPq (R$ 200 milhões para assegurar a manutenção dos Institutos
Nacionais de Ciência e Tecnologia
e os grupos apoiados pelo Edital
Universal), Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa nos Estados
– FAPs (R$ 800 milhões, que podem ser descentralizados via Finep
para que regularize a situação de
milhares de projetos interrompidos
em todo o país) e Embrapii (R$ 200
milhões para apoio à interação entre centros de pesquisa e empresas).
Sugiro, ainda, disponibilizar
R$ 1 bilhão de reais à Finep para
apoio, via crédito com juro zero, a
empresas que atuem em áreas estratégicas para o país, iniciando por
um programa de fortalecimento do
complexo industrial da saúde que
vem acumulando déficits crescentes na balança de pagamentos.
A atual crise aponta claramen-

te quão atrasados estamos na produção de máscaras, ventiladores,
equipamentos mais sofisticados
de tomografia, ressonância nuclear
magnética, entre outros, optando
sempre pela importação.
Que também surja uma Empresa
Pública de Equipamentos Médicos,
que possa trabalhar em íntima associação com o setor industrial brasileiro. Tudo isso é para já e custa
menos que a reserva de contingência do FNDCT no orçamento de
2020, devendo ser visto sob a perspectiva não do orçamento fiscal,
mas do orçamento especial aprovado pelo Congresso Nacional para o
enfrentamento da situação atual.
No entanto, é fundamental pensarmos no futuro. Neste sentido, em
um momento que o Ministério de
Ciência e Tecnologia e suas agências
quase que não contam com pesquisadores (houve época em que contou
com uma equipe de dez membros da
Academia Brasileira de Ciências) e
perdeu a capacidade de pensar as necessidades do país para a área, sugiro
ainda que se convoque a Academia
Brasileira de Ciências e a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência para, em curto prazo, apresentar
um conjunto de propostas de editais
para financiar novas iniciativas para
a Ciência brasileira.
Esperamos que essas sugestões
sejam abraçadas com entusiasmo e
com sentido de urgência pelo presidente da República e seu ministro da Economia, pelo Congresso
Nacional e pelo Supremo Tribunal
Federal, para que todas as amarras
burocráticas sejam rompidas em
prol do desenvolvimento científico
e tecnológico do país.

q Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, membro da
Academia Brasileira de Ciências e da
Academia Nacional de Medicina.

Mandetta, comprometimento com o Brasil dos brasileiros
Na turbulência vivida pela população mundial, com o advento do
coronavírus – Covid 19, com milhares de mortes e outras dezenas
de milhares de suspeitos contagiados pelo vírus em todo o planeta,
o Brasil, que já reúne mais de 25
mil casos confirmados e quase 2
mil óbitos, teve um equilibrado e
decidido médico no comando do
Ministério da Saúde, agindo com
total segurança no enfrentamento
desse terrível vírus.
Luiz Henrique Mandetta, desde o
início dessa pandemia, demonstrou
conhecimento específico e, com a
sabedoria necessária, informando
diariamente e de forma didática
o cidadão sobre a necessidade do
isolamento social, bem como dando orientações pertinentes para que
se possa combater o vírus, além de
fornecer um panorama nacional sobre a evolução da doença, que mexeu com a vida de todos, causando
estragos psicológicos profundos
em muitos.
O comprometimento do ex-ministro da Saúde com os brasileiros
foi demonstrado em suas ações,
com palavras por vezes duras, mas
necessárias, uma vez que, mesmo
dentro do governo, existem divergências sobre a necessidade ou
não de se relaxar o isolamento.
Esse relaxamento levará o caos à
população.
Com firmeza, enfrentando a tudo

e a todos, colocou seu cargo em
risco, sendo humilhado e fritado
publicamente, mas, determinado,
emprestou seu conhecimento e inteligência viva à causa da saúde
pública. Mandetta ganhou expressiva notoriedade à frente do
Ministério da Saúde, no combate à
pandemia, contrariando, inclusive,
com seu posicionamento, o próprio
presidente da República.
Em recente pesquisa feita pelo
Datafolha, realizada com 1.511
pessoas, entre os dias 1º e 3 de
abril, a gestão de Mandetta recebeu
aprovação de 76% da população,
sendo que 82% dessa aprovação
era de eleitores do presidente Bolsonaro.
Na época, se mostrou cético em
relação ao uso da cloroquina no
combate ao coronavírus, quando o
chefe do Executivo recomendava
seu uso, e criticou a passeata promovida pelo presidente, por descumprir o isolamento social. Bolsonaro afirmou, em 5 de abril, sem
se referir explicitamente a Mandetta, que “alguns ministros haviam se
tornado estrelas” e que “não tinha
medo de usar a caneta”, sugerindo
a possibilidade de exonerar o ministro.
Naquele momento, a notícia
sobre uma eventual demissão do
ministro se espalhou rapidamente,
gerando uma enorme mobilização
de políticos, servidores do Minis-

tério da Saúde e da sociedade civil
em favor da permanência do ministro, além de pronunciamentos
dos presidentes do STF, do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados favoráveis à sua manutenção
no cargo. Os governadores João
Dória, de São Paulo, e Ronaldo
Caiado, de Goiás, mostraram-se,
inclusive, abertos a nomeá-lo secretário estadual da Saúde, caso
fosse removido do Ministério.
Esse matogrossense de 56 anos,
que viveu no Rio de Janeiro e é
torcedor do Botafogo, é formado
em Medicina pela Universidade
Gama Filho. Fez sua especialização em ortopedia e, após, foi para
Atlanta, nos Estados Unidos, onde
também se especializou em ortopedia infantil, na Scottish Rite Hospital. Ainda nos anos 90, voltou ao
seu estado, servindo como médico
militar, no Hospital Central do
Exército.
Em 2004, assumiu a Secretaria
Municipal de Saúde de Campo
Grande, Mato Grosso do Sul, sendo o seu primeiro cargo público. O
então secretário assumiu o cargo
durante um surto de dengue no município, focando seu trabalho em
campanhas contra os vetores da
doença, mais tarde dando palestras
sobre seus métodos para combater a doença em todo o Brasil. Da
mesma forma, atuou com grande
desenvoltura e, assim como atual-

mente, ganhou todos os holofotes
da mídia local.
No começo de 2010, Mandetta
foi eleito, pelo DEM, deputado
federal, com 78,7 mil votos, sendo,
em 2014, reeleito com 57,3 mil
votos, para a 55ª legislatura, 20152019. Como deputado federal, foi
oposição ao Governo Dilma Rousseff, especialmente ao programa
Mais Médicos, e se mostrou contrário à legalização do aborto.
Além disso, focou sua atuação na
pauta da saúde, frequentemente defendendo mais recursos para a área.
Adicionalmente, votou a favor do
processo de impeachment de Dilma.
Em abril de 2017, votou a favor da
Reforma Trabalhista. Em agosto do
mesmo ano, votou a favor do processo em que se pedia abertura de
investigação do então presidente Temer. Não se candidatou à reeleição
nas eleições de 2018.
Em novembro de 2018, Mandetta foi confirmado pelo presidente
eleito Jair Bolsonaro para assumir
o Ministério da Saúde, tornando-se
o terceiro ministro do Democratas,
junto com sua conterrânea Tereza
Cristina e o gaúcho Onyx Lorenzoni, que deixou vazar um áudio,
dizendo-se favorável à exoneração
de Mandetta. Pesou na sua indicação, para o Ministério da Saúde, o
apoio de associações médicas, Santas Casas e da Frente Parlamentar
de Medicina.
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No mesmo mês em que foi empossado, Mandetta reativou um
Grupo de Trabalho Interministerial
de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional e Internacional para atuar no enfrentamento
da pandemia. Sob seu comando,
o grupo passou a realizar monitoramento diário da situação junto
à Organização Mundial da Saúde,
atualizando diariamente as informações na Plataforma IVIS, com
números de casos suspeitos, confirmados e descartados, além das
definições desses casos e eventuais
mudanças em relação à situação
epidemiológica.
Sua demissão desmobilizará o
governo e ele tornar-se-á, caso se
candidate, o principal opositor do
presidente da República, em uma
corrida presidencial ao Planalto,
em 2022. Afinal, a credibilidade
que Mandetta conquistou, de Norte
a Sul, do Brasil, por méritos próprios, é flagrante.
Uma pena que Luiz Henrique
Mandetta tenha sido demitido pela
caneta Bic do presidente Bolsonaro.
Lamentável que um ministro técnico e eficiente não tenha condições
de sobreviver por causa das rusgas
e vaidades pessoais e políticas. Um
grande retrocesso para o Brasil.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da Universidade
Santa Úrsula.
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Trabalhador vai perder com MP 936
Calculadora
do Dieese: só
não perde
quem ganha
salário mínimo

Realidade à distância

Professor, engenheiro naval aposentado da Petrobras,
Isaias Mazetti dá aula para pessoas das comunidades da
Ilha do Governador (bairro, quase cidade, do Rio de Janeiro). E se revolta com as propostas para esta hora de
escolas fechadas, fora da realidade: “Sei a situação em
que vivem, participo das inúmeras ações sociais para
ajuda emergencial. Sei o que passam, aí aparece um poeta falando em EAD para o nível fundamental! De qual
classe social ele está falando? Das que podem pagar, as
classes média e rica brasileira, que têm família estruturada, internet e infraestrutura funcionando ou a dos nossos alunos que vivem apertados, sem ar-condicionado,
apenas com um celular pré-pago, com pouco volume de
internet, quando têm?”
A dúvida é se quem faz as propostas desconhece a
realidade da população ou faz por puro marketing. Ou
ambos. O fato é que, como comentado anteriormente,
as medidas adotadas de combate ao coronavírus ou para
contornar as limitações impostas pelo confinamento são
direcionadas às classes A e B. As classes C, D e E seguem trabalhando nos mercados, postos, motos e outros
serviços que não podem parar. Onde o álcool gel é apenas
uma lembrança, de pouca utilidade na prática. O Brasil
parece se surpreender com a própria pobreza, tão cultivada, especialmente adubada nos últimos cinco anos.

Queda
A produção industrial dos Estados Unidos recuou
5,4% em março, registrando a queda mais expressiva
desde fevereiro de 1946. A fila do seguro-desemprego
engrossou em mais 5,25 milhões na semana passada,
levando o total a 22 milhões. Os dados indicam que a recuperação da economia norte-americana será bem lenta.

Não votou
Por que o ministro Luís Roberto Barroso alegou motivos de foro íntimo para não votar na sessão desta quartafeira do Supremo que deu um sossega-leão no presidente
Bolsonaro?

Covid em Libras
Uma equipe do Programa de Pós-graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS) da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR) desenvolveu o projeto “Unidos pela Saúde”. O objetivo é levar informações sobre a
Covid-19 de maneira acessível à sociedade e aos surdos.
Foi criado site com vídeos com acessibilidade, gravados em um estúdio improvisado dentro da casa de uma
das alunas do projeto, que não será temporário. Continuará oferecendo informação sobre todos os assuntos relativos a saúde: unidospelasaude.com.br

Lei da selva – 1
O setor de saúde dos EUA – privado, por óbvio –
começa a demitir ou colocar de licença médicos e enfermeiras em plena pandemia. O motivo é que, sem sair
de casa, os “clientes” estão adiando consultas, cirurgias
plásticas e outros procedimentos médicos.

Lei da selva – 2
Com dificuldades na produção e entrega, alguns
produtos de consumo estão tendo fortes aumentos no Reino Unido. Nessa hora, o mercado funciona, invocando a
lei da oferta e da procura. Ou lei do enfarte e da loucura,
como dizia o jornalista Joelmir Beting, falecido em 2012.

Nova direção
Será que Nelson Teich, o novo ministro da Saúde,
vai ter peito para colocar os leitos particulares na fila de
regulação, sob comando do Ministério, como fez a Espanha? Mandetta nem pensou em mexer nisso.

Rápidas
Nesta sexta, às 15h, Steven Levitsky, professor de
Harvard e autor de Como as democracias morrem, participa de um webseminário da FGV EPPG pela plataforma Zoom. O evento terá duração de uma hora e será
em inglês. Inscrições em www18.fgv.br/eventos/?P_
EVENTO=5243&P_IDIOMA=0 *** Os sites dos bancos não estão aguentando a sobrecarga de acessos devido
às medidas de isolamento e estão muio lentos *** O 2º
vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB), Sydney Sanches, receberá dois convidados para
uma conversa no Instagram, nesta sexta-feira, às 12h,
sobre o tema “A pandemia avança sobre a economia
criativa no mundo”, no perfil @iabnacional. Participam
os advogados Ricardo Castanheira, conselheiro na Representação Permanente de Portugal junto à União Europeia, e Ygor Valério, da Motion Picture Association para
a América Latina *** Faleceu nesta quarta-feira José
Temporão, dono do restaurante Mosteiro na rua São Bento, onde o PIB do Rio de Janeiro almoçava diariamente.
As suas empadinhas de entrada eram maravilhosas. Seu
filho José Gomes Temporão foi ministro da Saúde no
Governo Lula.

A justificativa apresentada
pelo governo de que a Medida Provisória (MP) nº 936 é
o caminho para preservar os
empregos e salários de trabalhadores formais durante
a crise econômica provocada
pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), está sendo contestada pelo Dieese
(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos), ao lembrar
que ela autoriza a redução
de jornada e salário por até
90 dias e a suspende o contrato de trabalho por até 60
dias, em acordo individual
escrito ou negociação coletiva, todos os trabalhadores
e trabalhadoras terão perdas
salariais.
Os únicos que não perderão nada serão os que
ganham um salário mínimo (R$ 1.045,00) porque

a Constituição proíbe. Se o
trabalhador ganhar um real
a mais do que o salário mínimo receberá um salário
menor no fim do mês. É isso
que mostra a calculadora
lançada pelo Dieese para o
trabalhador descobrir o tamanho do prejuízo que terá
com o chamado Programa
Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda criado pela MP 936.
A calculadora do Dieese
permite simular os cortes
salariais permitidos pela MP
tanto de quem teve redução
de jornada e salário quanto
no caso dos que tiveram o
contrato de trabalho suspenso. Os empregadores poderão reduzir jornadas e salários em 25%, 50% e 70%.
Parte da perda salarial será
coberta com um percentual
do seguro-desemprego pago
pelo governo, parte será
paga pelo patrão.
A calculadora do Dieese mostra que o trabalhador
que ganha R$ 3.500,00 por
mês, por exemplo, terá uma
redução de salário de 12%
se a redução da jornada e salário for de 25% - o segurodesemprego cobrirá 25% da
perda (R$ 453,26) e o patrão
R$ 2.625,00, totalizando R$

3.078,00 de salário durante a
validade da medida.
Se a redução deste trabalhador for de 50%, a perda
salarial será de 24,1% - o seguro-desemprego cobrirá R$
906,56 e o empregador R$
1.750,00, totalizando salário
de R$ 2.656,52 no período
da pandemia.
Já se a redução da jornada e do salário deste mesmo
trabalhador que ganha R$
3.500,00 for de 70% a perda
será de 33,7%. Neste caso,
o seguro-desempregado cobre R$ 1.269,12 e o patrão
R$ 1.050,00, totalizando R$
2.319,12 no fim do mês.
Os trabalhadores que tiverem o contrato de trabalho
suspenso também vão poder
calcular suas perdas na calculadora do Dieese. O fato concreto, confirmado pelos cálculos é que “todos perderão”,
disse a economista Patricia
Pelatieri, diretora técnica adjunta do Dieese, à RBA.
A economista considera que a MP 936 joga sobre
as costas dos trabalhadores,
mais uma vez, a responsabilidade sobre a crise. “Tem
várias outras medidas antes
dessa penalização que poderiam ser tomadas, inclusive
a complementação de 100%

do salário do trabalhador,
como muitos países estão fazendo e que deveria ser adotada aqui no Brasil.”
Demissão
De acordo o Dieese, a MP
permite que quem aceitar
redução de salário ou suspensão de contrato, previstas no texto, pode ser demitido, desde que a empresa
pague uma indenização. A
participação do sindicato na
negociação dos acordos é
obrigatória quando envolver
trabalhadores com salário
acima de R$ 3.135,00 (3 salários mínimos) e abaixo de
R$ 12.202,00 (2 vezes o teto
do RGPS). Mas os acordos
de quem está em outras faixas salariais também podem,
e devem, ser realizados por
meio de negociação com o
sindicato.
Mesmo que o sindicato
não participe da negociação, a entidade precisa ser
informada sobre todo acordo individual firmado entre
empregador e empregado.
Quando necessário, o sindicato poderá reagir para melhorar os termos do acordo,
por meio de negociação coletiva. Procure seu sindicato!

Bancos lucram alto e demitiram milhares
O Itaú teve lucro líquido
de R$ 28,3 bilhões no ano
passado, alta de 10% em
relação a 2018 e vem acumulando ganhos seguidos
para acionistas nos últimos
10 anos. Em 2019, os lucros
dos maiores bancos no país
– incluindo Itaú, Bradesco,
Banco do Brasil e Santander
– subiram 13% e alcançaram
R$ 81,5 bilhões. Foi o maior
lucro consolidado nominal
(sem considerar a inflação)
já registrado pelas instituições financeiras.
Os bancos têm sido alvos
de queixas constantes de
empresas e famílias que estão no sufoco, diante da crise
provocada pela pandemia.
Nesta quarta-feira, o senador
Jean Paul Prates (PT-RN)
voltou a lamentar as altas taxas de juros praticadas pelos

bancos durante a pandemia.
Ele cobrou responsabilidade
social dos bancos, que deveriam cumprir seu papel essencial de utilidade pública,
ajudando a recuperação de
empresas afetadas pela crise
sanitária. As associações de
diretores lojistas e câmaras
de comércio em todo o país
têm criticado os bancos pela
elevação em até 70% da taxa
de juros nos empréstimos.
“Isso é inaceitável”, criticou. O parlamentar lembrou que o governo reduziu
a taxa Selic para 3,75% ao
ano e injetou R$ 1,2 trilhão
no sistema financeiro com o
objetivo de garantir crédito
mais barato ao setor produtivo. “O Estado brasileiro
deve obrigar essas instituições financeiras a oferecer
mais e melhores serviços

nesse período de calamidade. Eles têm de colaborar no
pagamento do auxílio-emergencial e têm de ajudar o
Brasil a se recuperar economicamente”, cobrou. “E isso
inclui taxas de juros mais favoráveis para seus clientes.
Os bancos brasileiros são os
mais lucrativos do mundo”.
Jean Paul lembrou que
80% dos depósitos e empréstimos estão concentrados em
cinco bancos: Itaú, Banco do
Brasil, Bradesco, Santander
e Caixa Econômica Federal.
“Os lucros do ano passado
são superiores ao gasto estimado pelo governo com
o pagamento do auxílioemergencial de R$ 600 a 30
milhões de brasileiros”, destacou.
São os lucros extraordinários que permitem a um

banco do porte do Itaú fazer
benemerência, doando R$ 1
bilhão para combater o coronavírus. que os recursos diretamente para uma entidade
criada especialmente pela
própria instituição financeira
para gerir os recursos: o Itaú
Social.
Não foi revelado se tais
recursos não saíram dos lucros obtidos no último ano.
A doação representa apenas
3,5% do que o Itaú ganhou
só em 2019. Mas o pior é
saber que o fundo bilionário
foi abastecido com recursos
do próprio banco, o que significa dinheiro da atividade
do Itaú. Ou seja, os recursos
deixaram de ir para crédito a
empresas e cidadãos, o que
seria injeção de dinheiro na
economia real, já tão combalida.

Três vacinas chinesas contra a Covid-19 estão a caminho
De acordo com as últimas
notícias do jornal chinês
do Ministério da Ciência e
Tecnologia, Science and Technology Daily duas vacinas inativadas da Covid-19
acabaram de ser aprovadas
para um estudo clínico combinado de fases I e II pela
National Medical Products
Administration
(NMPA)
da China, fazendo delas o
primeiro lote nessa categoria. As duas vacinas foram
desenvolvidas respectivamente pelo Wuhan Institute
of Biological Products Co.,
Ltd da Sinopharm e pela Sinovac Research & Development Co., Ltd, com outros
institutos de pesquisa.
Esta é outra boa notícia,

uma vez que a equipe de
Chen Wei, acadêmico da
Academia de Engenharia da
China e pesquisador da Academia de Ciências Médicas
Militares, obteve aprovação
de estudos clínicos para a
vacina recombinante da Covid-19 que desenvolveram
no dia 17 de março.
“Estamos liderando o desenvolvimento de vacinas
da Covid-19 globalmente
falando”, disse com orgulho
Wang Junzhi, acadêmico da
Academia de Engenharia da
China. Em seguida, ele propôs quatro fatores para essa
conquista: início precoce,
direção precisa, base científica e colaboração de todas
as partes envolvidas.

Vermífugo ‘Annita’
O vermífugo de nome Annita (Nitazoxanida), segundo
informação do UOL. Ele é
produzido pela Farmoquimica, cujo genérico é motivo de disputa judicial pelo
laboratório Altahaia por validade de patente, é um dos
dois remédios apontados pelo
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
(CNPEM), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
(MCTIC) como eficazes no
combate à Covid-19.
Segundo o CNPEM o remédio mais promissor apresentou 94% de eficácia em

ensaios com as células infectadas. Também tinha informado que para garantir a continuidade dos testes clínicos, e
por questões de segurança, o
nome do medicamento selecionado será mantido em sigilo até que os resultados dos
testes clínicos demonstrem a
sua eficácia em pacientes.
“Temos boas perspectivas que os resultados dessa
pesquisa possam ser positivos e assim poderemos ajudar não só o Brasil, como
outros países no combate à
Covid-19”, revelou o ministro do MCTIC, astronauta
Marcos Pontes.
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Pré-candidatos buscam
votos sem sair de casa
Em tempos de pandemia, os pré-candidatos a prefeito
sem mandato parlamentar, impedidos de ir às ruas em respeito ao confinamento social, tentam a todo custo chegar aos
eleitores. E Facebook, Instagram e WhatsApp são os canais
preferidos para quem tenta a todo custo se sobressair. Posts,
debates, lives, não faltam alternativas. Eduardo Paes (DEM),
por exemplo, além de postar muita coisa na s redes sociais,
conversa diretamente com simpatizantes via Facebook e
Instagram todas as segundas-feiras, às 19h. Quer fazer disso
uma rotina para aglutinar cada vez mais gente.

Alerj mantém sessões virtuais
A Alerj também vem usando bem a internet. As sessões
virtuais com votação por meio de videoconferência tem
discutido e aprovado projetos importantes para o estado
enfrentar a pandemia de coronavírus. Na sessão da última terça-feira, por exemplo, 12 projetos de lei voltados ao
combate à pandemia e seus efeitos socioeconômicos foram
aprovados. Entre eles estão medidas como a obrigatoriedade de distribuição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores de serviços essenciais e a prioridade
para idosos em serviços de entrega em domicílio.

Deputado Rosenverg Reis

Ampliação do horário
de bancos e lotéricas
O deputado Rosenverg Reis (MDB) defende a ampliação do horário de funcionamento de bancos e casas lotéricas. Segundo ele, o horário reduzido, adotado atualmente,
tem provocado filas e aglomerações, algo que se tenta evitar por causa da pandemia de coronavírus. O parlamentar
quer que esses estabelecimentos passem a funcionar de
7h às 19h.

Eles não desistem
Cinco deputados estaduais presos na Operação Furna da
Onça, há mais de um ano, ainda tentam de todas as formas
assumirem seus mandatos. Essa semana o deputado André
Corrêa pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da
liminar que o impede de retomar o mandato na Assembleia
Legislativa do Rio, mas não obteve sucesso. Chiquinho da
Mangueira (PSC), Luiz Martins (PDT), Marcus Vinicius
Neskau (PTB) e Marcos Abrahão (Avante) estão na mesma
situação. O grupo é acusado de comandar esquema que envolvia propinas mensais de R$ 20 mil a R$ 100 mil.

Deputada Martha Rocha

Alerj acompanha
debate sobre nova vacina
A Comissão de Saúde da Alerj, presidida pela deputada
Martha Rocha (PDT), está acompanhando o debate sobre
quando e a que custo virá uma vacina contra a Covid-19.
Hoje, uma das notícias de maior repercussão sobre o tema
dá conta de que existem 70 vacinas contra o coronavírus
em desenvolvimento no planeta. Três delas são as candidatas mais fortes porque já estão sendo testadas em seres
humanos. Mas especialistas afirma que pode levar de oito
meses a um ano a homologação de uma vacina.

Lá vem Gustavo Schmidt
descendo a ladeira
O inferno astral do deputado Gustavo Schmidt (PSL)
está longe de acabar. De deputado mais votado de Niterói e propenso candidato a prefeito da cidade, Schmidt
viu seu mundo desabar nos últimos meses. Foi acusado
de usar dinheiro público para favorecer um aliado de Nilópolis, na Baixada Fluminense, foi preso em uma festa,
desobedecendo a lei de isolamento social, e, agora, perdeu
a presidência do diretório municipal do partido.

Volkswagen inicia retomada
gradual da produção
As fábricas de automóveis
da marca Volkswagen devem
reiniciar
sucessivamente
suas atividades. Primeiro, a
produção será retomada nas
fábricas de Zwickau e Bratislava (Eslováquia) a partir
do dia 20. As demais fábricas na Alemanha e em Portugal, Espanha, Rússia e EUA
devem reiniciar a produção
a partir de 27 de abril. Posteriormente, em maio, a produção será retomada na África do Sul, Argentina, Brasil
e México. Ralf Brandstätter,
COO da marca Volkswagen,
disse: “Com as decisões dos
governos federal e estaduais
na Alemanha e o relaxamento das restrições em outros
estados europeus, foram estabelecidas condições para a
retomada gradual da produção. A Volkswagen se preparou intensivamente para
essas etapas nas últimas três
semanas. Além de desenvolver um catálogo abrangente
de medidas para a proteção
da saúde de nossos empregados, também avançamos
com o restabelecimento de
nossas cadeias de suprimentos.”
A produção será retomada
de acordo com a disponibilidade atual de peças, os requisitos governamentais na
Alemanha e na Europa, o
desenvolvimento dos mercados de vendas e os modos
de operação resultantes das
plantas. Independentemente
destas evoluções, o cumprimento das rigorosas medidas de proteção da saúde dos
empregados será sempre a

principal prioridade.
Andreas Tostmann, membro do conselho da marca
Volkswagen responsável por
Produção e Logística, disse:
“Estamos retomando a produção e a logística com uma
abordagem faseada de uma
maneira bem organizada. A
saúde de nossos funcionários
é a nossa maior prioridade.
Estamos fornecendo postos
de trabalho seguros e o nível
máximo possível de proteção à saúde com um plano
de 100 pontos. Com total
consciência de nossa responsabilidade, garantimos que a
economia recupere impulso
e os carros deixem as fábricas mais uma vez e cheguem
a nossos concessionários e
clientes.”
Bernd Osterloh, presidente do conselho de empresa,
disse: “Nunca vivenciamos
uma situação como essa antes. No entanto, sei que nossos colegas estão motivados
para começar a trabalhar
novamente. À luz da pandemia, precisamos adaptar
nossas rotinas. Uma resposta
é o nosso novo acordo sobre proteção da saúde. Com
cerca de 100 medidas, mantemos o risco de infecção na
Volkswagen o mais baixo
possível. Isso definirá um
padrão para o setor. Mas precisamos ser realistas: no início, os novos procedimentos
darão lugar a dúvidas e restrições por parte de nossos
colegas. Nunca desenvolvemos, produzimos e vendemos veículos nessas condições antes. É por isso que

DOCEPAR S.A.

(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.147.364/0001-58 - NIRE 33.3.0015682-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 03
DE FEVEREIRO DE 2020. 1. Data, hora e local: No dia 03 de fevereiro
de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Docepar S.A. (“Companhia”),
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.550-145. 2. Convocação,
Presença e Quorum: Dispensada a convocação nos termos do artigo
124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da única
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, sendo
a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada, por seu procurador Sr. João
Marcelo de Moura e Cunha, que cumpre orientação de voto proferida pelos
Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires, Luiz Eduardo Fróes
do Amaral Osorio e Carlos Henrique Senna Medeiros conforme Decisões
de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 071 de 15/04/2019, DEC
nº 368 de 19/12/2019 e DEC nº 028 de 31/01/2020. Verificado, portanto,
quorum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para as
deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: João Marcelo de Moura
e Cunha – Presidente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis – Secretário.
4. Ordem do Dia: Exame, discussão, e, se for o caso, aprovação: 4.1 A aprovação dos atos a serem praticados durante o exercício social de
2020, pelos membros da Mesa de Operações Financeiras da Vale (“Mesa
de Operações”), na qualidade de representantes da Companhia, perante
bancos e instituições financeiras, no Brasil e no exterior; e 4.2 - A ratificação
dos atos praticados durante os exercícios sociais de 2018 e 2019, e a
aprovação dos atos a serem praticados durante o exercício social de 2020,
pelos membros do Departamento Financeiro da Vale (“Financeiro”), na
qualidade de representantes da Companhia, no Brasil e no exterior, em atos
que importem em responsabilidade financeira e bancária. 5. Deliberações
aprovadas por unanimidade: As acionistas deliberaram, por unanimidade
e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1 - A lavratura dessa ata sob
a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do parágrafo 1º do
artigo 130 da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas
cópias quantas forem necessárias para adimplir com as disposições legais
aplicáveis; 5.2 - a autorização da prática de atos a serem realizados ao
longo do exercício social de 2020, pelos membros da Mesa de Operações
da Vale, na qualidade de representantes da Companhia, perante bancos
e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, na contratação,
verbal ou eletrônica, de operações da Mesa de Operações, tais como, mas
não limitadas a, contratações de câmbio, garantias, operações para hedge,
aquisição de valores mobiliários e títulos de dívida próprios ou de terceiros e
outras operações relacionadas às aplicações financeiras da Companhia, até
US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), ou seu equivalente em
qualquer outra moeda, por transação, incluindo aqueles necessários para
definir as condições de tais aplicações, incluindo taxas e volume, enfim, nos
termos da procuração outorgada pela Companhia aos membros da Mesa
de Operações da Vale (Procuração da Mesa de Operações Financeiras), a
qual é ratificada neste ato; 5.3 - a ratificação dos atos praticados durante os
exercícios sociais de 2018 e de 2019, bem como a autorização da prática
de atos a serem realizados ao longo do exercício de 2020, pelos membros
do Financeiro da Vale, na qualidade de representantes da Companhia no
Brasil e no exterior, de atos que importem em responsabilidade financeira e
bancária para a Companhia, em qualquer dos casos, podendo, para tanto:
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; assinar contratos de serviços
bancários; assinar: ordem bancária de pagamentos, notas de débitos e de
créditos, faturas comerciais, instrumentos relacionados à negociação de
débito e de crédito; assinar contratos de câmbio e outros documentos referentes
a compra e venda de moeda estrangeira; assinar contratos vinculados a
carta de crédito em garantia e suas respectivas notas promissórias; endossar
e aceitar duplicatas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por
meio de cartas ou sistemas de internet banking; solicitar saldos, extratos e
requisitar talões de cheques; assinar instrumento de convênio, contrato de
prestação de serviços bancários; receber e dar quitação a quantias devidas;
nomear empregados para atuarem como administradores do Internet
Banking dos bancos de relacionamento; substabelecer poderes de consulta
a saldos e extratos; obter informações acobertadas pelo dever de sigilo
junto ao Banco Central do Brasil; assinar contratos, notificações e termos de
anuência para operações de cessão de recebíveis sem direito de regresso;
representar a Companhia junto à Receita Federal do Brasil, Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Banco Central do Brasil, Sistema Financeiro em geral, Repartições
Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de
Economia Mista e Empresas Públicas e Privadas, caucionando, obtendo e
prestando garantias, garantindo em Juízo, realizando depósitos na esfera
administrativa e judicial, prestando garantias para recursos em processos
administrativos; assinar contratos de operações de mútuo; assinar contratos
de prestação de garantia e assinar contratação de cessão de direitos
creditórios, nos termos das procurações outorgadas pela Companhia aos
membros do Financeiro da Vale em 10/11/2017, 21/11/2018 e 21/11/2019
(Procurações Financeiras), as quais são ratificadas neste ato, sendo certo
que, com relação aos atos a serem praticados durante o exercício de 2020,
também são aprovados levantamentos de alvarás; 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que,
tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros
da Mesa e pela acionista presente. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2020.
Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Presidente; Rodrigo
Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário. Acionista: Vale S.A. - p.p.
João Marcelo de Moura e Cunha. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro - JUCERJA. Certifico o arquivamento em 14/04/2020 sob
o nº 00003868458. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

espero que nossos gestores
garantam que os empregados estejam completamente
familiarizados com os novos
procedimentos.
Reservar
um tempo para responder a
perguntas é mais importante
agora do que os números diários de produção.”
A Volkswagen Group
Components já havia começado a retomar a produção
gradualmente em suas fábricas em Brunswick e Kassel desde o dia 6 de abril,
seguida pelas fábricas de
Componentes em Salzgitter,
Chemnitz e Hannover, bem
como nas fábricas polonesas, desde o dia 14 de abril,
para garantir suprimentos de
componentes para produção
de veículos na China. Thomas Schmall, CEO da marca
Volkswagen Group Components: “A reabertura gradual
de nossas plantas foi importante para abastecer de suprimentos os locais no exterior.
Agora precisamos reiniciar
toda a rede de produção enquanto tomamos medidas de

proteção abrangentes e fornecer componentes a todas
as fábricas de veículos das
várias marcas. Os mesmos
requisitos elevados para a
proteção da saúde de nossos
funcionários se aplicam a todas as nossas plantas.”
Na retomada da produção, a empresa também pode
recorrer à experiência adquirida com o aumento da
produção em suas fábricas
na China, onde um grande
número de medidas consistentes de proteção à saúde
foi implementado com sucesso. Até agora, 32 das 33
fábricas na China retornaram à produção. Não foram
relatados casos de coronavírus entre os funcionários de
lá. A Volkswagen continua a
monitorar de perto a situação
global que surge como resultado da pandemia de coronavírus. Outras ações serão baseadas, em grande parte, no
diálogo e nos procedimentos
do Grupo Volkswagen e nas
recomendações, incluindo as
do Instituto Robert Koch.

Consultoria gratuita
para empresas
durante a pandemia
O cenário econômico no
mundo dos negócios parece
estar dominado por grandes
empresas e grupos econômicos, contudo a verdade é
que os pequenos e micronegócios são mais numerosos,
gerando a grande massa de
emprego e renda no Brasil.
Liderando estes micros e
pequenos negócios estão os
empresários e gestores que
contam com número pequeno de colaboradores, além
de desempenham várias atividades e funções, por vezes
sem condições financeiras
de contratar uma consultoria experiente objetivando
análises estratégicas para
atravessar o atual cenário da
pandemia.
Nesse sentido, com o objetivo de contribuir positivamente para a economia,
um grupo de consultores
pernambucanos
liderados
por Othon Bastos, Ricardo
Brasileiro, Genilson Almeida, André Japiá, Manoel
Guilherme, todos filiados
à Associação Brasileira de
Consultores (ABCO), presidida nacionalmente por

Luiz Affonso Romano e com
núcleo regional em Pernambuco – se uniram no Projeto
Fênix para prestar consultoria e assessoria pro bono –
gratuita – para empresários,
gestores e micro e pequenas
empresas.
Dentre outras áreas de
atuação estão finanças estratégicas, negociação, gestão
e restruturação empresarial,
marketing e publicidade
com o objetivo de obter uma
estabilidade mínima de sobrevivência para o atual momento.
Os consultores empresariais possuem vasto conhecimento teórico e prático
em aconselhamento e assessoria de empresa e empresários, assim, propondo-se em colocar à disposição o know how e apoiar
pequenos e micros empresários neste momento difícil da atividade econômica
decorrente da pandemia
Covid-19. Informações no
e-mail: projeto.fenix.recife@gmail.com e tel.: 81
99879.0892 e no site da
ABCO: www.abco.org.br
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Caduca MP que retirava
poder da Casa da Moeda
Medidas
provisórias não
convertidas em lei
no prazo estipulado
de 14 de abril

Não tem mais validade a
Medida Provisória 902 que
poderia acabar com a exclusividade da Casa da Moeda
do Brasil na fabricação de
papel-moeda, moedas metálicas, passaportes e impressão de selos postais e selos
fiscais federais (que vão em
produtos como cigarros e
bebidas). O ato declaratório
foi assinado pelo presidente do Congresso Nacional,

senador Davi Alcolumbre,
e publicado na edição desta
quinta-feira do Diário Oficial da União.
Conforme a agência Senado, o prazo de vigência da
MP 902/2019 foi encerrado
em 14 de abril, já incluídas
as prorrogações. Em novembro de 2019, o presidente
Jair Bolsonaro assinou essa
medida para retirar o monopólio da Casa da Moeda.
Oficialmente, a exclusividade para a prestação desses
serviços acaba em 31 de dezembro de 2023.
Segundo a Constituição,
as medidas provisórias que
não forem convertidas em lei
no prazo estipulado perdem
a eficácia desde a edição (no
caso da MP 902, 6 de novembro de 2019), devendo

o Congresso disciplinar por
decreto legislativo, em até
60 dias, as relações jurídicas
dela decorrentes. Sem o decreto, ficam convalidados os
atos jurídicos que ocorreram
na vigência da MP.
A Constituição também
proíbe a edição, no mesmo
ano legislativo, de medida
provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua
eficácia por encerramento de
prazo. Como a MP 902 é de
2019, ela pode ser reapresentada neste ano.
Livre concorrência
A Casa da Moeda do Brasil foi fundada em 1694. É
uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, que atua na produção

de cédulas e moedas de circulação, produtos gráficos e
metalúrgicos de segurança,
além da prestação de serviços relacionados à tecnologia da informação.
Conforme o texto da MP,
os serviços prestados atualmente pela Casa da Moeda
seriam licitados, e a estatal
poderia participar da licitação em igualdade de condições com os demais concorrentes.
À época, o Ministério da
Economia alegou que o fim
do monopólio contribuiria
para reduzir os custos de
fabricação do dinheiro brasileiro e de passaportes e
garantir a transição para um
modelo de livre concorrência na fabricação do dinheiro
brasileiro.

Metalúrgicos aprovam plano de proteção de empregos da Embraer
Os Sindicatos dos Metalúrgicos de São José dos Campos
e de Araraquara concluíram
nesta quinta-feira a votação
realizada com os colaboradores da Embraer que aprovou o
plano de proteção dos empregos, o qual prevê a suspensão
temporária de contratos de trabalho com ajuda compensatória e a redução de jornada e de
salário. Também constou da
proposta aprovada a garantia
de emprego aos empregados.
Para os colaboradores em atividades essenciais e trabalho
presencial, não haverá alterações na jornada ou salários.
As atividades essenciais
foram definidas pela direção
da Embraer durante o período
de paralisação temporária das

plantas no Brasil e incluem os
serviços prioritários que não
devem ser interrompidos durante o período de crise global. Alguns exemplos são o
apoio à operação dos clientes,
manutenção e a fabricação de
aeronaves, muitas das quais
irão transportar suprimentos ou profissionais da saúde
que prestam atendimento aos
portadores da doença causada pelo novo coronavírus no
Brasil e no mundo.
Em nota, a Embraer disse
que “permanecerá em contínuo diálogo com os clientes, fornecedores e governos
para atender as necessidades
essenciais do setor e da população, priorizando sempre
a saúde e segurança dos seus

colaboradores e a preservação de empregos”.
A Embraer explicou que o
acordo votado pelos colaboradores é resultado de decisões
tomadas em conjunto com as
entidades sindicais, governos
e direção da companhia para
minimizar os possíveis impactos desse momento de crise para as pessoas, clientes e
sociedade.
As ações emergenciais e
temporárias sugeridas terão
duração de 60 a 90 dias e garantia de emprego por quatro
meses a partir da assinatura do
acordo ou pelo período correspondente ao tempo em que
estiver em redução de jornada
e salário ou suspensão do contrato, o que for maior.

Tesla abre loja em site do Alibaba
A empresa norte-americana de carros elétricos Tesla
anunciou nesta quinta-feira a
abertura da sua primeira loja
modelo online na plataforma
líder de comércio eletrônico
da China, Tmall.com, operado no país pelo Alibaba
Group. A Tesla desenvolve,
produz e vende automóveis
elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à
base de baterias.
A ação acontece cerca de

uma semana depois que a
companhia anunciou a apresentação de outra versão do
sedã Model 3 para o mercado chinês.
Os sedãs fabricados na
China custam em torno de
US$ 50 mil, enquanto nos
Estados Unidos o preço gira
em torno de US$ 40 mil.
Com a loja online, os consumidores podem comprar
autopeças e serviços de carregamento, bem como fazer
reservas de test drive na loja
online.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se
reunirem no dia 18 de maio de 2020, às 13:00 horas, na Av. Almirante
Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a composição e remuneração da administração da Companhia. Informações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas
que comprovarem a sua condição de acionistas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais
para representação na Assembléia a que se refere este Edital deverão
ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima indicado,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. Nyedja
Nara Cunha Rego Lanna - Diretor.

A Tesla espera com isso
atender melhor à geração
mais jovem de consumidores na China, expandindo-se
para uma plataforma de terceiros.
Conforme a agência Xinhua, a economia digital da
China está ajudando mais
empresas multinacionais a
explorarem aquele mercado. As estatísticas do Tmall.
com mostram que, nos últimos dois meses, cerca de 12
mil marcas, incluindo IKEA,
Prada e Giorgio Armani, en-

Os profissionais que passarão a desempenhar suas atividades em home office terão
redução de 25% da jornada de
trabalho pelo período de 90
dias e a garantia de emprego
será por período corresponde
ao que o colaborador estiver
nessa condição. Esses profissionais também terão direito
ao auxílio do governo federal
de até R$ 453,00.
O grupo de colaboradores
que terão suspensão temporária do contrato de trabalho
(layoff) por dois meses terão a ajuda compensatória
mensal, conforme faixa salarial, já somada ao benefício
emergencial de preservação
do emprego pago pelo Governo Federal.

traram em sua plataforma.
Em outubro de 2019, a
Tesla ultrapassou a General
Motors em valor de mercado e se tornou a montadora
mais valiosa dos EUA. Em
janeiro deste ano, a Tesla
superou pela primeira vez
os U$100 bilhões em valor
de mercado. Assim, a fabricante ultrapassou o valor de mercado somado da
Ford e da General Motors
embora tenha patamar de
vendas bem inferior às duas
empresas.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados
os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 10h00min do dia 30/04/2020,
na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar
(Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório Anual
da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2019; b) Destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/2019 e pagamento de dividendos;
c) Eleição dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de
Janeiro, 14/04/2020. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de
abril de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, na Rua da Candelária n.º 65,
10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1.

2.
3.
4.

Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles
Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019;
Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
Fixação da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e
Fiscal e da Diretoria Executiva;
Alteração do Jornal de grande circulação onde serão doravante publicados
os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da Companhia,
conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 6.404/1976.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020
Luiz Augusto P. de Andrade Figueira
Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear
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Ativos da BlackRock
diminuem US$ 1 trilhão
Depois do Wells Fargo, Citigroup, Bank of America e
Goldman Sachs revelarem redução da ordem de 40% nos
lucros e o JPMorgan Stanley com perda de 69% no resultado, nesta quinta-feira foi a vez do Morgan Stanley
e da BlackRock. O lucro do Morgan Stanley caiu 32%
no primeiro trimestre deste ano para US$ 1,7 bilhão de
dólares, ou US$ 1,01 por ação – abaixo dos US$ 1,14 estimados pelos analistas. O banco divulgou receitas na ordem dos US$ 9,73 bilhões, mas alertou que a pandemia
afetou todos os seus principais negócios, criando turbulências nos mercados financeiros que atingiram os pedidos
de crédito, investimentos e alguns ativos de negociação.
No início de 2020, isso foi parcialmente compensado pelo
desempenho do segmento de trading que beneficiou do repentino aumento da volatilidade, mas o banco alertou que
esse impulso poderá acabar com o passar da crise.
O volume dos recursos administrados pela norte-americana BlackRock, praticamente diminuiu cerca de US$ 1
trilhão, passando de US$ 7,43 trilhões no final de 2019
para US$ 6,47 trilhões no final de março deste ano. O lucro
sofreu queda de 23% para os US$ 806 milhões. A gestora
comercializa fundos mútuos, fundos de aposentadorias,
fundos de ações, entre outros produtos e sua carteira de
ativos está dividida da seguinte maneira por continentes:
Américas (63%) Europa (29%) Ásia-Pacífico (8%)

Queda no movimento das estradas foi 29,5%
Danou-se, o coronavírus afetou os analistas que, agora, não estão se entendendo. Os da Goldman Sachs
reduziram a recomendação da EcoRodovias para venda e estabeleceram um preço-alvo de R$ 9,30. Os
do Bradesco BBI mantiveram a classificação de acima da média do mercado e com objetivo de R$ 14,00.
A Ecorodovias divulgou nesta quinta-feira que circularam
por suas rodovias 78,6 milhões de veículos pagantes em
2020, contra 85,2 milhões em igual período do ano passado. A queda de 7,7%, que leva em conta a expansão da
pandemia do coronavírus no Brasil, a partir de meados
de março e o movimento entre 16 de março e 14 de abril
de 2020 revelou redução de 29,5%, para 16,7 milhões de
veículos pagantes.
Na opinião do pessoal do Bradesco, o tráfego no Brasil foi sustentado por veículos pesados, que diminuíu na
semana de 8 de abril devido ao feriado da Semana Santa.
Em circunstâncias normais, o tráfego de automóveis de
passageiros deveria compensar a desaceleração do tráfego
pesado. E preveem a diminuição de 30% no tráfego durante o período de isolamento social no Brasil. As ações da
Ecorodovias sofreram desvalorização de 4,86% e foram
negociadas a R$ 10,17.

Bradesco: difícil frigoríficos serem atingidos
O Bradesco BBI considera remota a possibilidade de
que o Covid-19 atinja o setor de abates de frangos como
ocorreu nos Estados Unidos, onde vários frigoríficos
foram temporariamente fechados após a contaminação de
funcionários pelo vírus e lembra que, naquele país onde
a situação está sendo monitorada de perto, a maioria das
plantas deve reabrir na próxima semana. Ressalta que,
no Brasil a indústria adotou protocolos sanitários muito
rígidos bem no começo da pandemia, o que pode mitigar
os riscos de os frigoríficos serem afetados por fechamentos temporários. A ação da JBS continua a “top pick” dos
frigoríficos para o banco, mas a da BRF também possui
recomendação acima da média de mercado. A XP Investimentos monitora de perto a situação do abastecimento
e mantém a recomendação de compra das ações da BRF.

Relatório favorável faz Duratex subir 1,6%
Devido ao cenário sombrio que se abateu sobre a economia brasileira com a epidemia do coronavírus, as projeções
mudaram e o Bradesco BBI reavaliou o preço-alvo das
ações da Duratex, fabricante de pisos laminados, louças
e metais sanitários, revestimentos cerâmicos e produtos
para aquecimento de água, da marca Hydra,mantendo a
avaliação acima da média de mercado. Nessa reavaliação,
concluíram que o segundo trimestre deste ano deve assistir
a uma queda dramática nos volumes de vendas em vários
segmentos, e tem a expectativa de uma recessão com curva em U que implica em resultados fracos durante 2020,
mas com uma forte recuperação começando no quarto trimestre. Como as ações da Duratex despencaram 45% em
2020, acima da média de 30% da queda do Ibovespa, o
BBI avalia que agora é um momento bom de entrada, pois
o preço-alvo de R$ 14,00 para a ação em 2020 ainda oferece um ‘upside’ de 53%. No pregão desta quinta-feira, as
ações da Duratex subiram 1,64% e chegaram a R$ 9,31.

Qual o motivo das altas exageradas?
A Comissão de Valores Mobiliários poderia explicar
para os brasileiros os motivos que provocam altas exageradas de determinadas ações após a divulgação dos
relatórios de bancos estrangeiros, como o JPMorgan e
Credit Suisse. O povo pagador de impostos tem o direito
de saber.
Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se na sede
social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 955, 11º andar, sala 1101
(parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 27 de abril de
2020, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Substituição de um membro do Conselho de Administração indicado pela
acionista State Grid Brazil Holding. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.
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Bradesco orienta devedores a pagar seus débitos
Presidente do
banco pede
calma e
serenidade
“Ainda é difícil dizer
como poderemos virar a página. Precisamos viver um
dia de cada vez”. A frase é
do presidente do Bradesco,
Octavio de Lazari, que fez
no final da tarde desta quinta-feira uma live no canal do
youtube da Corretora Ágora
Investimentos, que é uma
empresa do grupo.
O executivo voltou a dizer
que o banco não tem interesse na quebradeira de empresas, ao lembrar que faz a
gestão da folha de pagamento de 54 mil empresas. Aliás, esta semana o Bradesco
informou que tem recebido
diariamente demanda de R$
20 bilhões por crédito.
No bate-papo online Lazari fez comentários sobre
o momento atual e as perspectivas para economia do
país. Reafirmou que o Bradesco, desde que foi decretada a pandemia de coronavírus, vem orientando sobre
renegociação de dívidas de

correntistas, postergação de
pagamentos, empréstimos
para empresas, entre outras
ações.
Comentou, também, que
diferentemente da crise
2008, quando vários bancos
nos EUA precisaram ser salvos e outros quebraram, a
atual não começou pelo financeiro. Mas destacou ser
importante que as pessoas
cumpram os seus contratos.
“Paguem os seus fornecedores, paguem os bancos
para que a roda da economia
gire”, expressou Lazari.
Também orientou correntistas a procurarem os
seus bancos para postergar os pagamentos de seus
contratos. “Teremos assim
condições de sair da crise e
minorar a crise. Quem pode
pagar deve pagar”, frisou.
“Teremos um PIB menor
(Produto Interno Bruto, a
soma de todas as riquezas
do país). A perda pode chegar a 4%”, calcula.
Calma e serenidade
O executivo disse que o
investidor precisa ter calma
e serenidade neste momento de pandemia. Segundo
ele, os consultores do grupo
podem orientar e ajudar o

investidor a escolher o melhor tipo de aplicação neste
momento.
Citou a renda fixa como
alternativa para quem não
quer correr riscos. Já que
outras aplicações apresentam riscos. “Todos os
ativos perderam de 30% a
40% do seu valor”, exemplificou Lazari.
No último dia 8, Lazari
disse à imprensa que acreditava que os bancos brasileiros devem ter que estender
novamente os pagamentos
da dívida de varejo. Ele
acredita ser improvável que
os consumidores e as pequenas empresas possam pagálo em dois meses. Ele fez os
comentários nesta quartafeira.
O executivo mencionou
que os bancos podem suspender as dívidas por até
seis meses sem serem obrigados a fazer provisões.
Em março, os bancos brasileiros interromperam cobranças de dívidas no varejo por dois meses, em meio
à crise causada pelo novo
coronavírus.
Resultados
A situação econômica
do Bradesco é boa. O se-

Lazari: ‘Teremos condições de sair da crise’
gundo maior banco privado do país, apurou lucro
líquido recorrente de R$
6,645 bilhões no quarto
trimestre do ano passado,
uma alta de 14% em comparação ao mesmo período
de 2018. No ano passado,
o lucro líquido recorrente
somou R$ 25,887 bilhões,
um aumento de 20% sobre
2018. Na comparação com

o terceiro trimestre, o lucro
recorrente subiu 1,6%. O
lucro líquido recorrente por
ação atingiu R$ 3,22, com
aumento de 20%.
Além do lucro maior, o
banco teve avanço da rentabilidade. Já o lucro líquido
contábil somou R$ 4,883
bilhões no quarto trimestre
de 2019, com queda de 4%
ante igual período de 2018.

No ano, o lucro líquido
contábil foi de R$ 22,582
bilhões, com recuo de 18%.
Os resultados vieram em linha com as expectativas do
mercado.
O Next, o banco digital
do Bradesco, fechou 2019
com 1,8 milhão de correntistas. Criado em 2017, o banco
digital não apresenta lucro,
segundo o Bradesco.

Vale do São Bartolomeu
Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 18.748.842/0001-91
Demonstrações Contábeis Exercícios - Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$)
Demonstrações de Resultados
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
31/12/2019 31/12/2018
Nota 31/12/2019 31/12/2018
17
29.350
35.341 Lucro/prejuízo líquido do exercício
7.442
12.394
500.081
502.481 Receita operacional líquida
Ativo
18
(11.122)
(14.675) Lucro líquido do exercício
7.442
12.394
53.813
45.509 Custo da operação
Ativo circulante
18.228
20.666
7.636
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.716 Lucro bruto
Demonstrações
dos
Fluxos
de
Caixa
31/12/2019
31/12/2018
18
(2.084)
(2.055)
4.845
Contas a receber
6
4.398 Despesas operacionais
16.144
18.611 Fluxo de caixa das atividades operacionais
38
Impostos recuperar
7
62 Resultado bruto
Resultado do exercício
7.442
12.394
Resultado
financeiro,
líquido
19
(4.379)
(2.881)
2.731
Estoques
2.731
27
28
Receitas financeiras
458
721 Depreciação e amortização
72
Despesas antecipadas
189
(8)
1.872
Despesas financeiras
(4.837)
(3.602) Provisão para Obrigações Tributárias
38.395
Ativo contratual da concessão
8
36.392 Lucro antes do IRPJ e CSLL
3.244
2.283
11.765
15.730 Provisão para contingências
96
Outras contas a receber
21 IRPJ e CSLL corrente
(34.092)
20
(1.322)
(1.103) Ajuste Ativo Contratual (adoção CPC-47)
446.268
456.972 IRPJ e CSLL diferido
Ativo não circulante
10.705
(17.515)
22
(3.001)
(2.233)
(4.189)
(19.355)
7.507
Fundos vinculados
5
7.222 Lucro/Prejuízo líquido do exercício
7.442
12.394 Variação nos saldos de ativos e passivos
Redução/(aumento) de Contas a Receber
(447)
(3.348)
438.623
Ativo contratual da concessão
8
449.585 Lucro por ação – básico e diluído
24
220
129
283.258
270.627 Redução/(aumento) de Impostos a recuperar
Imobilizado
9
148 Quantidade de ações subscritas (lote de mil ações)
117
(91)
0,03
0,05 Redução/(aumento) de Despesas antecipadas
9
Intangível
10
17 Lucro/Prejuízo por ação - básico (em R$)
Redução/(aumento) de Estoques
(152)
500.081
502.481
Passivo e patrimônio líquido
Demonstrações do valor adicionado
31/12/2018 31/12/2017
(75)
405
30.607
33.671 Receita operacional líquida
Passivo circulante
35.340.866 204.120.462 Redução/(aumento) de Outras contas a receber
(1.802)
(18.323)
1.902
Fornecedores
11
3.704 Insumos adquiridos de terceiros
(17.934.715) (127.094.977) Aumento/(redução) de Fornecedores
22.794
Empréstimos e financiamentos
13
22.050 (-) Custo de construção
(8.024.894) (123.961.176) Aumento/(redução) de Obrigações sociais e
(21)
(2.941)
372
Obrigações sociais e trabalhistas
14
393 Serviços de terceiros
(7.147.377) (2.349.443) trabalhistas
(1.689)
742
(9.277)
(29.920) Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias
1.585
Obrigações tributárias
15
3.274 Materiais
(296)
4.133
(2.753.167)
(754.438) Aumento/(redução) de Outras Obrigações
347
Taxas regulamentares
203 Outros custos operacionais
17.406.151 77.025.485 Caixa gerado (aplicado) nas atividades
3.607
Outras obrigações
12
4.047 Valor adicionado bruto
6.516
(36.870)
operacionais
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
83.060
102.469
Não circulante
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Receitas
financeiras
721.257
1.338.373
2.731
Fornecedores Diversos
11
2.731
8.959
39.600
18.127.408 78.363.858 Ativo financeiro da Concessão
72.884
Empréstimos e financiamentos
13
95.529 Valor adicionado total a distribuir
Adições e baixas do ativo imobilizado e intangível
3
Distribuição do valor adicionado
1.451
Tributos
15
1.459 Colaboradores
12.631
11.000
1.022.663
3.466.149 Aumento de capital
5.994
Provisão para contingências
22
2.750 Tributos Federais
(285)
(1.048)
1.108.467 (18.900.072) Fundos Vinculados
386.414
366.341 Remuneração de capitais de terceiros
Patrimônio líquido
16
Caixa líquido consumido proveniente das
Capital social
283.258
270.627 (despesas financeiras)
21.305
49.555
3.602.397
4.555.451 atividades de investimentos
Reserva legal
6.248
5.876 Remuneração de capitais próprios
Atividades de financiamentos
Reserva de lucros a realizar
96.908
89.838 (lucro do exercício)
12.393.881 89.242.330 Empréstimos e financiamentos
Total do passivo e patrimônio líquido
Valor adicionado distribuído
18.127.408 78.363.858 Pagamento de amortização e encargos
(21.901)
(13.364)
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
Demonstrações das mutações
Reservas de lucro
(21.901)
(13.364)
Capital social Reserva legal Reserva de lucro a realizar Lucros acumulados
Total de financiamentos
5.920
(679)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
259.627
5.876
111.536
- 377.039 Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
1.716
2.395
Integralização de capital
11.000
- 11.000 Caixa e equivalentes no início do exercício
7.636
1.716
Efeitos das adoções iniciais ao CPC 47
(34.092)
- (34.092) Caixa e equivalentes no fim do exercício
5.920
(679)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
12.394 12.394
Destinação dos lucros do exercício: - Reserva de lucros a realizar
12.394
(12.394)
Diretoria Executiva
Saldos em 31 de dezembro de 2018
270.627
5.876
89.838
- 366.341 Rodrigo Bota Filho - Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
Integralização de capital
12.631
- 12.631
Alessandro Cândido Lopes Ramos - Diretor Técnico
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
7.442
7.442
Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5
Destinação dos lucros do exercício: - Reserva legal
372
(372)
- Reserva de lucros a realizar
7.070
(7.070)
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
Saldos em 31 de dezembro de 2019
283.258
6.248
96.908
- 386.414
encontram-se na sede da Companhia
Balanços Patrimoniais

TRIÂNGULO MINEIRO
TRANSMISSORA S.A.
CNPJ/MF nº 17.261.505/0001-02
Demontrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$)
Demonstrações de Resultados
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
16
66.378
22.697 Lucro/Prejuízo líquido do exercício
40.329
(5.546)
Ativo
491.991
457.400 Receita operacional líquida
Custo
da
operação
17
(15.793)
(17.406)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
40.329
(5.546)
Ativo circulante
54.900
13.799
Lucro
bruto
50.585
5.291
Caixa e equivalentes de caixa
4
7.270
2.038
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/12/2019 31/12/2018
Despesas operacionais
17
(1.168)
(1.802)
Contas a receber
6
3.655
2.412 Resultado bruto
49.417
3.489 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Impostos a recuperar
7
29
15 Resultado financeiro líquido
40.329
(5.546)
18
(4.515)
(4.668) Resultado do exercício
Estoque
1.820
1.686 Receitas financeiras
38
37
791
789 Depreciação e amortização
Despesas antecipadas
263
3 Despesas financeiras
3.633
3.163
(5.306)
(5.457) Provisão para contingências
Ativo contratual
8
40.952
6.733 Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(59.612)
44.902
(1.179) Ajuste ativo contratual
19
(1.470)
(1.421)
Outros créditos
911
912 IRPJ e CSLL Corrente
44.000
(61.958)
20
(3.103)
(2.946) Variação nos saldos de ativos e passivos
Ativo não circulante
437.091
443.601 IRPJ e CSLL Diferido
Lucro/Prejuízo
líquido
do
exercício
40.329
(5.546)
Redução/(aumento) de Contas a Receber
(1.243)
790
Fundos vinculados
5
13.057
12.509
Redução/(aumento) de Impostos a recuperar
(14)
126
Ativo contratual
8
423.803
430.823 Lucro por ação - básico e diluído
Quantidade de ações subscritas (lote de mil ações)
246.043 243.174 Redução/(aumento) de Despesas antecipadas
(260)
34
Imobilizado
9
201
225 Lucro/Prejuízo por ação - básico (em R$)
0,16
(0,02)
Redução/(aumento) de Estoques
(134)
(1.287)
Intangível
10
30
44
Demonstrações do Valor Adicionado
31/12/2019 31/12/2018 Redução/(aumento) de Outras contas a receber
1
(314)
Total do ativo
66.378
22.697 Aumento/(redução) de Fornecedores
(89)
(61)
Passivo e patrimônio líquido
491.991
457.400 Receita operacional líquida
Insumos adquiridos de terceiros
(16.532) (18.277)
Passivo circulante
35.284
24.698 (-) Custo de construção
(10.082) (11.054) Aumento/(redução) de Obrigações sociais e
(17)
(107)
Fornecedores
11
748
837 Serviços de terceiros
(5.929)
(6.771) trabalhistas
38
(81)
Empréstimos e financiamentos
12
23.004
22.368 Materiais
(8)
(64) Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias
10.018
206
Obrigações sociais e trabalhistas
13
59
76 Outros custos operacionais
(513)
(388) Aumento/(redução) de Outras Obrigações
52.300
(62.652)
Obrigações tributárias
14
641
603 Valor adicionado bruto
49.846
4.420 Caixa líquido nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Taxas regulamentares
637
430 Valor adicionado recebido em transferência
791
789 Ativo financeiro da Concessão
(27.199)
82.036
Outras obrigações
11
10.195
384 Receitas financeiras
50.637
5.209 Adições e baixas do ativo imobilizado e intangível
(18)
Passivo não circulante
87.283
106.477 Valor adicionado total a distribuir
Fundos Vinculados
(548)
(511)
Empréstimos e financiamentos
12
77.554
100.381 Distribuição do valor adicionado
Colaboradores
429
865 Aumento de capital
2.870
Provisão para contingências
20
9.729
6.096 Tributos
4.573
4.433 Caixa líquido das atividades de investimentos
(24.877)
81.507
Patrimônio líquido
15
369.424
326.225 Remuneração de capitais de terceiros (despesas financeiras)
5.306
5.457
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Capital social
246.043
243.173 Remuneração de capitais próprios
(22.191)
(22.078)
Reserva legal
7.316
5.300 (lucro/prejuízo do exercício)
40.329
(5.546) Pagamento de amortização e encargos
(22.191)
(22.078)
Reserva de lucros a realizar
116.065
77.752 Valor adicionado distribuído
50.637
5.209 Caixa líquido das atividades de financiamentos
Aumento/Redução líquida de caixa e equivalentes
5.232
(3.223)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de lucro
Caixa e equivalentes no início do exercício
2.038
5.261
Capital
Reserva
Reservade Lucros/prejuízos
7.270
2.038
realizado
legal
lucro a realizar
acumulados
Total Caixa e equivalentes no fim do exercício
5.232
(3.223)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
243.173
5.300
142.909
391.382
Efeitos das adoções iniciais ao CPC 47
(59.611)
(59.611)
Diretoria Executiva
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
(5.546)
(5.546)
Destinação do resultado do exercício: - Reserva de lucro a realizar
(5.546)
5.546
- Rodrigo Bota Filho - Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
Saldos em 31 de dezembro de 2018
243.173
5.300
77.752
326.225
Clécio José Ramalho - Diretor Técnico
Aumento de capital
2.870
2.870
Luiz
Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
40.329
40.329
Destinação do lucro do exercício: - Reserva de lucro a realizar
38.313
(38.313)
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
- Reserva legal
2.016
(2.016)
encontram-se na sede da Companhia
Saldos em 31 de dezembro de 2019
246.043
7.316
116.065
369.424
Balanços Patrimoniais
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A Sendas Distribuidora S.A. encerrou 2019 operando 166 lojas de atacado de autosserviço por meio da bandeira (i) excelente performance das lojas do Assaí inauguradas no ano e maturação da expansão dos anos anteriores,
Assaí. Em novembro de 2019, a Companhia adquiriu o controle do Grupo Éxito, que é líder do mercado varejista na e (ii) consolidação dos resultados do Grupo Éxito nos meses de novembro e dezembro de 2019.
Colômbia e com operações também no Uruguai e na Argentina.
O excelente desempenho da expansão das lojas Assaí, juntamente com seu posicionamento acertado e política
O Assaí atua no segmento de atacado de autosserviço, com foco na comercialização de produtos que atendam às comercial bem sucedida, resultaram em crescimento de mais de 3x nas vendas nos últimos 5 anos, alcançando 28,5%
necessidades tanto de consumidores pessoa jurídica (como micro e pequenas empresas) como consumidores finais. de participação de mercado (+7,5 p.p. no período) e contribuindo para a consolidação do formato de atacado no país.
O ano de 2019 se concretizou como mais um ano de sucesso para a bandeira: tivemos recorde de aberturas de lojas Continuamos apresentando muita disciplina e controle das despesas, mesmo com a forte expansão de lojas.
em um único ano (22 lojas), com crescimento de 20% na área de vendas, confirmando a estratégia de expansão do Como resultado, Sendas registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, com margem de 3,5%.
modelo, já totalmente inserido à rotina do (a) consumidor(a) brasileiro(a). O Assaí garantiu a 22ª posição no ranking Para 2020 seguimos com perspectiva positiva: manteremos o plano de expansão, com novas lojas orgânicas
de Marcas Brasileiras Mais Valiosas e o 1º lugar em seu segmento.
e conversões dos hipermercados. Contamos com um time altamente engajado e seguimos trabalhando para atender
Registramos vendas líquidas de R$ 30,2 bilhões, uma expansão de 31%, bem como apresentamos continuidade no às necessidades dos nossos consumidores(as), crescendo de forma sustentável.
A Administração
avanço de fluxo de clientes, ganhos de market share e evolução da rentabilidade, resultado principalmente da:
BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhões de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outras contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Instrumentos financeiros
derivativos
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante

Não circulante
Outras contas a receber
Impostos a recuperar
Impostos de renda e
contribuição social diferidos
Instrumentos financeiros
derivativos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Investimentos em controlada
Propriedades para investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018 Passivo
ReapreReapreReapreReapresentado
sentado
sentado
sentado Circulante
6
1.876
1.411
891
5.026
1.411
891 Fornecedores
7
189
137
203
491
137
203 Empréstimos e financiamentos
8
136
34
27
230
34
27 Debêntures
9
2.765
2.235
1.755
5.184
2.235
1.755 Salários e encargos sociais
10
636
338
216
1.053
338
216 Passivo de arrendamento
Partes relacionadas
19
–
43
–
29
43
– Impostos e contribuições
54
–
–
192
–
–
sociais a recolher
5.656
4.198
3.092
12.205
4.198
3.092 Receitas antecipadas
Dividendos a pagar
Aquisição de participação
minoritária
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

107
176
–

128
158
–

61
104
–

327
277
11

128
158
–

61
104
–

19.10

–
219
6.720

–
125
5.125

–
66
3.381

466
479
13.930

–
125
5.125

–
66
3.381

18
18

576
6.727

102
–

451
–

622
6.727

102
–

451
–

23.2

311

265

136

744

265

136

20
21
22

240
1.776
2
4
9.636

236
1.099
4
10
1.716

284
944
–
11
1.826

349
3.347
2
34
11.825

236
1.099
4
10
1.716

284
944
–
11
1.826

24.1

4.421
18
2.497
162
7.098

2.351
16
1.725
–
4.092

2.252
8
764
–
3.024

4.421
18
2.497
162
7.098

2.351
16
1.725
–
4.092

2.252
8
764
–
3.024

Participação de acionistas
não controladores
–
Total do Patrimônio líquido
7.098
23.454
10.933
8.231
35.419
10.933
8.231 Total do Passivo e Patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

–
4.092
10.933

–
3.024
8.231

2.566
9.664
35.419

–
4.092
10.933

–
3.024
8.231

8
10

3
962

–
929

193
277

121
962

–
929

193
277

23.2

–

–

47

17

–

47

19
11
20.7
12
14
15
16

10
29
121
9.615
–
6.025
1.033
17.798

9
11
118
–
–
4.655
1.013
6.735

16
12
120
–
–
3.725
749
5.139

11
97
121
460
2.863
13.071
5.491
23.214

9
11
118
–
–
4.655
1.013
6.735

16
12
120
–
–
3.725
749
5.139

Total do Ativo

23.454

Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018 31/12/2019 31/12/2018 01/01/2018
ReapreReapreReapreReapresentado
sentado
sentado
sentado
17
4.562
3.607
2.770
9.770
3.607
2.770
18
18
676
22
316
676
22
18
1.156
–
–
1.156
–
–
279
246
198
572
246
198
21
109
81
65
404
81
65
11
94
104
95
152
104
95

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Imposto de renda e
contribuição social diferidos
Provisão para demandas
judiciais
Passivo de arrendamento
Receitas antecipadas
Outros passivos não circulantes
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhões de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Nota
2019
2018
2019
2018
Reapresentado
Reapresentado
Reapresentado
Reapresentado
25 28.082
23.017 30.232
23.017 Total participação dos acionistas não controladores
–
–
13
–
26 (23.349)
(18.845) (24.897)
(18.845) Lucro básico e diluído
29
4.733
4.172
5.335
4.172 por milhões de ações em reais
(média ponderada do exercício - R$)
0,33333
0,50971 0,33333
0,50971
26 (2.273)
(1.908) (2.782)
(1.908) Ordinárias
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
26
(353)
(275)
(166)
(275)
(395)
(313)
(454)
(313)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
58
–
(18)
–
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
27
(172)
(3)
(203)
(3)
(Em milhões de reais)
(3.135)
(2.499) (3.623)
(2.499)
Controladora
Consolidado
1.598
1.673
1.712
1.673
2019
2018
2019
2018
28
(200)
(120)
(257)
(120)
Reapresentado
Reapresentado
Lucro líquido do exercício
1.047
1.076
1.060
1.076
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado
1.398
1.553
1.455
1.553
Variação cambial de investimentos no exterior
157
–
220
–
23
(351)
(477)
(395)
(477)
Hedge de fluxo de caixa
5
–
5
–
1.209
1.076
1.285
1.076
1.047
1.076
1.060
1.076 Resultado abrangente do exercício
Atribuível:
Acionistas controladores da Companhia
1.209
1.076
Participação dos acionistas não controladores
76
–
1.047
1.076
1.047
1.076
1.285
1.076
1.047
1.076
1.047
1.076
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
–
–
13
–

Nota
Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Resultado de equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro antes do resultado financeiro líquido
Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício
Atribuível:
Acionistas controladores da Companhia
Total acionistas controladores da Companhia
Participação dos acionistas não controladores

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais)
Reservas de lucros
Patrimônio atribuído Participação de
Reservas de capital Reserva Retenção
Lucros Outros resultados
aos acionistas acionistas não
Capital social Opções de compras
legal de lucros acumulados
abrangentes
controladores
controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2017 - Anteriormente apresentado
2.252
8
70
790
(2)
–
3.118
–
Ajuste de aplicação retrospectiva (nota 4.3)
–
–
–
–
(94)
–
(94)
–
Saldos em 1º de janeiro de 2018
2.252
8
70
790
(96)
–
3.024
–
Aumento de capital com imóveis (nota 24.1)
99
–
–
–
–
–
99
–
Opções de ações outorgadas (nota 24.4)
–
8
–
–
–
–
8
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
(23)
1.076
–
1.053
–
Juros sobre capital próprio (nota 24.2)
–
–
–
(115)
–
–
(115)
–
Reserva legal (nota 24.3)
–
–
55
–
(55)
–
–
–
Reserva para retenção de lucros
–
–
–
1.065
(1.042)
–
23
–
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Reapresentado
2.351
16
125
1.717
(117)
–
4.092
–
Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
1.047
–
1.047
13
Variação cambial de investimentos no exterior
–
–
–
–
–
157
157
63
Hedge de fluxo de caixa
–
–
–
–
–
5
5
–
Resultado abrangente do exercício
–
–
–
–
1.047
162
1.209
76
Aumento de capital com imóveis (nota 24.1)
67
–
–
–
–
–
67
–
Aumento de capital (nota 24.1)
2.003
–
–
–
–
–
2.003
–
Opções de ações outorgadas (nota 24.4)
–
2
–
–
–
–
2
–
Juros sobre capital próprio (nota 24.2)
–
–
–
(247)
–
–
(247)
–
Dividendos intermediários (nota 24.2)
–
–
–
(50)
–
–
(50)
–
Transações com não controladores
–
–
–
22
–
–
22
(30)
Reserva legal (nota 24.3)
–
–
52
–
(52)
–
–
–
Reserva para retenção de lucros
–
–
–
878
(878)
–
–
–
Aquisição de sociedade
–
–
–
–
–
–
–
2.520
Saldos em 31 de dezembro de 2019
4.421
18
177
2.320
–
162
7.098
2.566
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Reapresentado
Reapresentado
Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social, pagos
(91)
(244)
Lucro líquido do exercício
1.047
1.076 1.060
1.076 Receita antecipada
13
201
Ajuste para reconciliação do lucro líquido
Outros passivos
114
63
Impostos de renda e contribuição social diferidos
47
175
79
175
116
300
Perda (ganho) na alienação do imobilizado
(4)
50
–
50 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
1.817
1.545
Depreciações e amortizações
417
341
484
341 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Juros e variações monetárias
412
171
431
171 Combinação de negócios (líquido do caixa
Resultado de equivalência patrimonial
(58)
–
18
–
adquirido no consolidado)
(9.373)
–
Provisão para demandas judiciais
14
(46)
18
(46) Aumento de capital
2.003
–
Pagamento baseado em ações
2
8
2
8 Aquisição de bens do ativo imobilizado
(1.290)
(907)
Perda para obsolescência e quebras
7
(3)
5
(3) Aquisição de bens do ativo intangível
(39)
(41)
Receita antecipada
(182)
(143) (182)
(143) Venda de bens do imobilizado
362
22
Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento
(1)
(15)
(1)
(15) Aquisição de propriedade para investimento
–
–
Reversão de provisão para não realização
–
(369)
–
(369) Caixa líquido aplicados nas atividades de investimento
(8.337)
(926)
1.701
1.245 1.914
1.245 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Variações nos ativos e passivos operacionais
Captação de empréstimos
9.395
417
Contas a receber
1
66
21
66 Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(1.915)
(201)
Estoques
(537)
(477) (146)
(477) Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
(260)
(115)
Impostos a recuperar
(331)
(161) (260)
(161) Pagamentos de passivo de arrendamento
(235)
(200)
Depósitos judiciais
(1)
–
(1)
– Transações com não controladores
–
–
Outros ativos
(142)
(45) (106)
(45) Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
6.985
(99)
Fornecedores
1.074
779 1.671
779 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
465
520
Salários e encargos sociais
33
48
36
48 Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa
–
–
Partes relacionadas
(28)
10
(17)
10 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
1.876
1.411
Provisão para demandas judiciais
(21)
(6)
(23)
(6) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.411
891
Impostos e contribuições a recolher
32
66
69
66
465
520
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
1.

Total
3.118
(94)
3.024
99
8
1.053
(115)
–
23
4.092
1.060
220
5
1.285
67
2.003
2
(247)
(50)
(8)
–
–
2.520
9.664

Consolidado
2019
2018
Reapresentado
(131)
(244)
29
201
103
63
1.245
300
3.159
1.545
(3.311)
2.003
(1.357)
(52)
362
(12)
(2.367)

–
–
(907)
(41)
22
–
(926)

9.395
(6.124)
(299)
(267)
7
2.712
3.504
111
5.026
1.411
3.615

417
(201)
(115)
(200)
–
(99)
520
–
1.411
891
520

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
Contexto operacional
2.
Base de preparação
As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram preparadas de acordo com as normas
A Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia” ou “Sendas Distribuidora”) tem como atividade preponderante a
internacionais de relatório financeiro, (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo
comercialização varejista e atacadista de produtos alimentícios, artigos de bazar e outros produtos, por meio
International Accounting Standards Board - IASB, pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei nº 6.404/76,
de suas lojas, representada pela bandeira “ASSAÍ”. A Companhia possui sede no Estado do Rio de Janeiro,
e pronunciamentos técnicos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e
município de Jacarepaguá.
ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A Companhia faz parte do Grupo (“Grupo” ou “GPA”), controlado pela Companhia Brasileira de Distribuição
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instru(“CBD”).
mentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Todas as informações relevantes próprias das deEm 27 de novembro de 2019 a Companhia adquiriu o controle da Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”), empresa
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela
colombiana operando neste país sob as bandeiras de supermercados e hipermercados Éxito, Carulla, Super
Administração em sua gestão das atividades da Companhia.
Inter, Surtimax e Surtimayorista, na Argentina sob a bandeira Libertad e no Uruguai tendo Disco e Devoto.
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhões de reais - R$. A moeda funcional da
Adicionalmente, o Éxito opera na Colômbia shopping centers sob a marca Viva. Maiores detalhes da aquisição
Companhia é o Real - R$. A moeda funcional da controlada localizada no exterior é a moeda local onde a
mesma opera.
pode ser verificado na nota explicativa nº 13 destas demonstrações financeiras.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

Sexta-feira, 17 de abril de 2020 n Monitor Mercantil

Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
Controladora e Consolidado
Demonstração do fluxo de caixa
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas
31/12/2018
pela Diretoria em 30 de março de 2020.
Originalmente
Principais políticas contábeis
apresentado Efeitos IFRS 16 Reapresentado
Lucro líquido do exercício
1.099
(23)
1.076
As principais políticas e práticas contábeis estão descritas em cada nota explicativa correspondente, exceto
Imposto de renda diferido
188
(13)
175
as abaixo que são relacionadas a mais de uma nota explicativa. As políticas e práticas contábeis foram
Perda (ganho) na alienação do imobilizado
39
11
50
aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados e para as demonstrações financeiras
Depreciações e amortizações
244
97
341
individuais e consolidadas da Companhia.
Juros e variações monetárias
47
124
171
Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento
–
(15)
(15)
Transações em moeda estrangeira
Outros ativos
(67)
22
(45)
Transações em moedas estrangeiras são inicialmente reconhecidas pelo valor de mercado das moedas
Demais contas a pagar
71
(8)
63
correspondentes na data em que a transação se qualifica para reconhecimento.
Pagamentos de empréstimos e financiamento
(206)
5
(201)
Pagamentos de passivo de arrendamento
–
(200)
(200)
Ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos para o Real, de acordo 4.4.
ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
com a cotação das respectivas moedas no encerramento dos exercícios. Diferenças oriundas no pagamento
A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
ou na tradução de itens monetários são reconhecidas no resultado financeiro.
CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A interpretação foi
aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da
Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes
Administração da Companhia, não existem impactos significativos em decorrência da interpretação.
Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou 4.5.
Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas
que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses, a partir das datas dos balanços, são classificaA Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda
dos como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos)
não vigentes:
com expectativa de liquidação no prazo de doze meses a partir das datas dos balanços são classificados
Aplicável a
como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados
períodos anuais
Pronunciamento
Descrição
como “não circulantes”.
com início
em/após
Os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como “não circulantes”, líquidos por entidade legal,
IFRS 3/CPC 15 conforme prevê o correspondente pronunciamento contábil.
Melhora
a
definição
de
negócio,
ajudando
na
determinação
se
Combinação de
01/01/2020
a aquisição é de um grupo de ativos ou de um negócio.
Conversão de controlada localizada em outros países
negócios
Amendments to IAS
1 e IAS 8 - Definição Orientações adicionais sobre o conceito de materialidade.
de materialidade
Alterações em função da edição do CPC 00 (Estrutura
Revisão CPC 14 Conceitual)
Instrumentos
Alteração na definição de combinação de negócios no CPC 15/
Financeiros:
IFRS 3
Reconhecimento,
Alteração da definição de omissão material ou divulgação
Mensuração e
distorcida material
Evidenciação
Alteração da denominação do CPC 06 (R2)/IFRS 16 para
Arrendamentos.
Conceitos e orientações sobre apresentação e divulgação,
Revisão CPC 00
bases de mensuração, objetivos do relatório financeiro e
(R2)
informação útil.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da controladora.
Cada entidade determina sua moeda funcional e todas suas transações financeiras são mensuradas
naquela moeda.
As demonstrações financeiras da controlada localizada em outros países que usam uma moeda funcional
diferente da controladora são traduzidas para reais, na data do balanço, de acordo com o seguinte critério:
• Ativos e passivos, incluindo ágio e ajustes de valor de mercado, são traduzidos em reais à taxa de câmbio
da data do balanço.
• Demonstração do resultado e demonstração dos fluxos de caixa são traduzidas em reais utilizando a taxa
média, exceto se variações significativas ocorrerem, quando então é utilizada a taxa da data da transação.
• Contas de patrimônio líquido são mantidas ao saldo histórico em reais e a variação é registrada na rubrica
de ajustes de avaliação patrimonial como outros resultados abrangentes.
As diferenças de variações cambiais são reconhecidas diretamente em um componente separado do patrimônio líquido. Quando uma operação estrangeira é vendida, o valor acumulado de ajuste de variação cambial no
patrimônio líquido é lançado para o resultado do exercício.
Efeitos da conversão do investimento em uma operação estrangeira são reconhecidos em componentes
separados do patrimônio líquido e reclassificados ao resultado do exercício quando da baixa do investimento.
3.4.

Hiperinflação
A controladora e sua controlada estão sediadas em países cujas economias não são hiperinflacionárias, com
exceção da economia da Argentina. Em 31 de dezembro de 2019 a taxa de inflação acumulada durante os 5.
últimos três anos, calculada utilizando diferentes combinações de Índices de Preços ao Consumidor da
Argentina, tem superado 100%, motivo pelo qual as demonstrações financeiras consolidadas de Éxito incluem
ajustes por inflação.
A controlada localizada na Argentina apresenta suas demonstrações financeiras ajustadas pela inflação
conforme CPC 42/IAS 29 - Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária baseadas na
abordagem de custo corrente.

4.

Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações de pronunciamentos emitidos pelo
IASB e CPC e normas publicadas vigentes a partir de 2019

4.1.

Alterações às IFRSs e as novas interpretações de aplicação obrigatória a partir do exercício corrente
Em 2019, o GPA aplicou emendas e novas interpretações às IFRSs e aos CPCs emitidos pelo IASB e pelo
CPC, respectivamente, que entram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados em ou a
partir de 1º de janeiro de 2019. As principais alterações da Companhia são:
Pronunciamento
Descrição
IFRS 16/CPC 06
Requer uma nova avaliação dos arrendamentos tanto dos
(R2) - Arrendamento arrendadores ou dos arrendatários, substituindo o IAS 17/
mercantil
CPC 06 (R1). A definição de arrendamento financeiro
desaparece, deixando exceções para arrendamentos de
curto prazo e itens de valor baixo.
IFRIC 23/ICPC 22 - Clarificar a contabilização quando há incertezas dos
Incerteza sobre o
impostos sobre o lucro regulamentados pelo IAS 12 - Income
tratamento de
Taxes - CPC 32 - Impostos sobre o lucro.
impostos sobre o
lucro

4.2.

Impacto
Vide nota explicativa
nº 4.2 e 4.3.

Não houve impacto
significativo.

6.

CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os
arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1)/IAS 17.
A Companhia optou pela adoção da abordagem retrospectiva completa como método de transição em 1º de
janeiro de 2019, com efeitos desde o início do primeiro período praticável e consequentemente, os períodos
comparativos estão sendo reapresentados.

4.3.

Apresentação dos efeitos retrospectivos do CPC 06 (R2)/IFRS 16
Como resultado da abordagem retrospectiva completa, os períodos comparativos estão sendo reapresentados.
A Companhia considerou os efeitos da aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS16 no tocante ao uso da taxa
incremental nominal, à inclusão dos impostos incidentes sobre os pagamentos de arrendamento e ao prazo 7.
de benfeitorias em imóveis de terceiros em que foram consideradas as benfeitorias significativas individualmente
por contrato sobre a decisão de extensão do prazo contratual razoavelmente certo.
Caso a Companhia tivesse adotado a metodologia de cálculo projetando a inflação embutida na taxa
incremental nominal e trazendo ao valor presente pela taxa incremental nominal, o percentual médio de
inflação a projetar por ano seria de aproximadamente 5,1%. O prazo médio dos contratos considerados é de
14,7 anos. Para as subsidiárias internacionais a taxa incremental nominal média é de 7,5%, com 3,5% de
inflação embutida. O prazo médio dos contratos considerados é de 9,2 anos.
Balanço patrimonial

Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Outras contas a receber
Impostos de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
Balanço patrimonial

Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Outras contas a receber
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Impostos e contribuições a recolher
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Impostos de renda e contribuição social diferidos
Passivo de arrendamento
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstração do resultado

Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do período

Controladora e Consolidado
01/01/2018
Originalmente
apresentado Efeitos IFRS 16 Reapresentado
42
(15)
27
3.107
(15)
3.092
229
(36)
193
1
46
47
2.825
900
3.725
4.229
910
5.139
7.336
895
8.231
27
(5)
22
–
65
65
72
(6)
66
3.327
54
3.381
460
(9)
451
–
944
944
891
935
1.826
4.218
989
5.207
3.118
(94)
3.024
7.336
895
8.231
Controladora e Consolidado
31/12/2018
Originalmente
apresentado Efeitos IFRS 16 Reapresentado
64
(30)
34
4.228
(30)
4.198
43
(43)
– 7.1.
3.603
1.052
4.655
5.726
1.009
6.735
9.954
979
10.933 7.2.
680
(4)
676
–
81
81
127
1
128
142
(18)
124
5.065
60
5.125
107
(5)
102
323
(58)
265
–
1.099
1.099
680
1.036
1.716
5.745
1.096
6.841
4.209
(117)
4.092
9.954
979
10.933
Controladora e Consolidado
31/12/2018
Originalmente
apresentado Efeitos IFRS 16 Reapresentado
4.172
–
4.172
8.
(2.057)
(278)
(234)
(8)
1.595
(7)

149
3
(79)
5
78
(113)

(1.908)
(275)
(313)
(3)
1.673
(120)

1.588
(489)
1.099

(35)
12
(23)

1.553
(477)
1.076

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

Alinha a definição omissão em todas as normas definindo que
informação é material se sua omissão, distorção ou
CPC 26 (R1) e IAS
obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que
8: Definição de
os principais usuários das demonstrações financeiras de
01/01/2021
omissão material
propósito geral fazem com base nessas demonstrações
financeiras, que fornecem informações financeiras sobre
relatório específico da entidade.
Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia.
Adoção principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia exige que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores demonstrados de
receitas, despesas, ativos e passivos e a evidenciação dos passivos contingentes no encerramento do
exercício, porém, as incertezas quanto a essas premissas e estimativas podem gerar resultados que exijam
ajustes substanciais ao valor contábil do ativo ou passivo em exercícios futuros.
No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração adotou julgamentos, os
quais tiveram o efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas conforme as informações incluídas nas seguintes notas explicativas:
• Redução ao valor recuperável - impairment: Notas Explicativas nº 4.4, 7.2,15.1, 16.1 e 16.2.
• Estoques: Constituição de provisões por estimativas de perda: Nota Explicativa nº 9.
• Tributos a recuperar: Expectativa de realização dos créditos tributários: Nota Explicativa nº 10.
• Valor justo dos derivativos e outros instrumentos financeiros: Mensuração do valor justo dos derivativos:
Nota Explicativa nº 19.
• Provisão para demandas judiciais: Constituição de provisão para causas que representem expectativas de
perdas prováveis e estimadas com um certo grau de razoabilidade: Nota Explicativa nº 20.
• Imposto de renda: Constituição de provisões com base em estimativas razoáveis: Nota Explicativa nº 23.
• Pagamentos com base em ações: Estimativa do valor justo das operações com base em um modelo de
avaliação - Nota Explicativa nº 24.
• Combinação de negócios: estimativas de valor justo de ativos e passivos adquiridos na combinação de
negócios e goodwill resultante - Nota Explicativa nº 13.
• Arrendamento: determinação do termo de contrato do leasing e da taxa de juros incremental - Nota
Explicativa nº 21.
Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente
conversíveis em valores conhecidos de caixa e sujeitos a um risco insignificante de alteração do valor, com
intenção e possibilidade de serem resgatados no curto prazo em até 90 dias a partir da data da aplicação.
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e contas bancárias - Brasil
67
52
67
52
Caixa e contas bancárias - Exterior (*)
–
–
3.024
–
Aplicações financeiras - Brasil (**)
1.809
1.359
1.810
1.359
Aplicações financeiras - Exterior (***)
–
–
125
–
1.876
1.411
5.026
1.411
(*) Em 31 de dezembro de 2019, referem-se a (i) recursos do grupo Éxito adquirido em 27 de novembro de
2019 conforme nota explicativa nº13, sendo R$73 na Argentina, R$254 no Uruguai e R$2.697 na Colômbia.
(**) Em 31 de dezembro de 2019 as aplicações financeiras, correspondem às operações compromissadas,
remuneradas pela média ponderada de 87,71% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário (86,47% do
CDI em 31 de dezembro de 2018) e resgatáveis em prazos inferiores a 90 dias, contados da data da aplicação, sem perda de rendimentos.
(***) Referem-se a recursos aplicados no exterior, na moeda local equivalentes a R$20 na Argentina, R$4 no
Uruguai e R$101 na Colômbia, consequência da aquisição do Éxito, conforme Nota explicativa nº 13.
Contas a receber
Os saldos de contas a receber são registrados inicialmente pelo valor da transação, que corresponde ao valor
de venda, e são subsequentemente mensurados conforme a carteira: (i) valor justo por meio de outros resultados abrangentes, no caso dos recebíveis de administradoras de cartão de crédito e (ii) custo amortizado,
para as demais carteiras.
Para todas as carteiras há a consideração das perdas estimadas, que são constituídas com base em análises
quantitativas e qualitativas, no histórico de perdas efetivas dos últimos 24 meses, na avaliação de crédito e
considerando informações de projeções de premissas relacionadas a eventos macroeconômicos como índice
de desemprego e índice de confiança de consumidor, bem como o volume de créditos vencidos da carteira de
contas a receber. A Companhia optou por mensurar provisões para perdas com contas a receber por um valor
igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, aplicando o expediente prático por meio da adoção de
uma matriz de perdas para cada faixa de vencimento.
Provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor
contábil bruto dos ativos.
Para instrumentos financeiros mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida em ORA, em vez
de reduzir o valor contábil do ativo.
Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado ou VJORA tem indícios de perda no seu valor recuperável. Um ativo financeiro possui indícios de
perda por redução ao valor recuperável quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos
fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro.
Os valores a receber são considerados incobráveis e, portanto, baixados da carteira de contas a receber,
quando o pagamento não é efetuado após 180 dias da data do vencimento. A cada fechamento anual dos
balanços, a Companhia e sua controlada avaliam se os ativos ou grupos de ativos financeiros apresentaram
perda de seu valor recuperável.
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Proveniente de vendas com:
Administradoras de cartões de crédito
7.1
17
17
17
17
Administradoras de cartões de crédito
com partes relacionadas
11.1
–
–
10
–
Tickets de vendas e outros
56
49
383
49
Contas a receber com partes relacionadas
11
29
38
21
38
Contas a receber de fornecedores/boletos
92
37
92
37
Perdas estimadas com créditos
de liquidação duvidosa
7.2
(5)
(4)
(32)
(4)
189
137
491
137
Administradoras de cartões de crédito
A Companhia, mediante estratégia de gerenciamento de caixa, antecipa o recebimento do valor junto às
administradoras, sem qualquer direito de regresso ou de obrigação relacionada.
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
No início do período
(4)
(1)
(4)
(1)
Perdas/reversão registrada no exercício
(1)
(3)
–
(3)
Aquisição de sociedade
–
–
(28)
–
No fim do exercício
(5)
(4)
(32)
(4)
Abaixo apresentamos a composição das contas a receber pelo seu valor bruto por período de vencimento:
Controladora
Títulos vencidos
Total A vencer Até 30 dias Até 60 dias Até 90 dias > 90 dias
31/12/2019
194
188
1
1
1
3
31/12/2018
141
127
2
–
12
–
Consolidado
Títulos vencidos
Total A vencer Até 30 dias Até 60 dias Até 90 dias > 90 dias
31/12/2019
523
407
59
14
4
39
31/12/2018
141
127
2
–
12
–
Outras contas a receber
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Aluguéis a receber - Galerias Comerciais
4
5
71
5
Vendas de imóveis
100
–
113
–
Outras contas a receber - Éxito
–
–
71
–
35
29
96
29
Outros
139
34
351
34
Circulante
136
34
230
34
Não circulante
3
–
121
–
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9.

9.1.
9.2.

10.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE
10.1.
Estoques
São contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que for menor. Os estoques adquiridos são
registrados pelo custo médio, incluindo os custos de armazenamento e manuseio, na medida em que tais
custos são necessários para trazer os estoques na sua condição de venda nas lojas, deduzidos de bonificações
recebidas de fornecedores.
O valor líquido de realização é o preço de venda no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados
necessários para efetuar a venda, tais como: (i) tributos incidentes sobre a venda; (ii) despesas de pessoal
atreladas diretamente à venda; (iii) custo da mercadoria; e (iv) demais custos necessários para trazer a
mercadoria em condição de venda.
Os estoques são reduzidos ao seu valor recuperável por meio de estimativas para perdas, quebras,
sucateamento, giro lento de mercadorias e estimativa de perda para mercadorias que serão vendidas com
margem bruta negativa, a qual é periodicamente analisada e avaliada quanto à sua adequação.
Os acordos comerciais recebidos de fornecedores são mensurados e reconhecidos com base nos contratos
e acordos assinados, e registradas ao resultado à medida em que os correspondentes estoques são vendidos.
Compreendem acordos por volume de compras, logística e negociações pontuais para recomposição de
margem, reembolso de despesas, entre outros, e são registradas como redutoras dos saldos a pagar aos
respectivos fornecedores, quando contratualmente a Companhia possui o direito de liquidar os passivos com
fornecedores pelo líquido dos valores a receber de acordos comerciais.
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Lojas
2.402
1.724
2.402
1.724
Centrais de distribuição
404
545
404
545
Estoque - Grupo Éxito
–
–
2.248
–
Estoque de Imóveis - Grupo Éxito
–
–
190
–
Perdas com estoques
9.2
(41)
(34)
(60)
(34)
2.765
2.235
5.184
2.235
Bonificação em estoque
Em 31 de dezembro de 2019, o valor de bonificações não realizados, apresentado como redutor do saldo de
estoques totalizou R$254 (R$255 em 31 de dezembro de 2018).
Perdas com estoques
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
No início do exercício
(34)
(37)
(34)
(37)
Adições
(7)
–
(5)
–
Aquisição de Sociedades
–
–
(21)
–
Baixas
–
3
–
3
No final do exercício
(41)
(34)
(60)
(34)
Impostos a recuperar
A Companhia registra créditos tributários, todas as vezes em que reúne entendimento jurídico, documental e
factual sobre tais créditos que permitam seu reconhecimento, incluindo a estimativa de realização, sendo o
ICMS reconhecido como redutor de “custo das mercadorias vendidas” e o PIS e COFINS como redutor das
contas de resultado sobre as quais são calculados os créditos.
A realização desses impostos é efetuada tendo como base as projeções de crescimento, questões operacionais
e geração de débitos para consumo desses créditos pela Companhia.
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
ICMS
10.1
1.189
1.008
1.189
1.008
Provisão para não realização do ICMS
10.1
–
(28)
–
(28)
PIS/COFINS
10.2
353
250
353
250
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
27
29
27
29
Imposto de renda e contribuição social
5
6
345
6
Outros
24
2
24
2
Outros impostos - Grupo Éxito
–
–
77
– 10.2.
Total
1.598
1.267
2.015
1.267
Circulante
Não circulante

11.
11.1.

Financeiro

636
962

338
929

1.053
962

338
929

9

2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
Desde o ano de 2008, os Estados têm modificado substancialmente suas legislações internas visando à
implantação e ampliação da sistemática da substituição tributária do ICMS. Referida sistemática implica na
antecipação do recolhimento do ICMS, de toda a cadeia comercial, no momento da saída da mercadoria do
estabelecimento industrial ou importador, ou na sua entrada no Estado. A ampliação dessa sistemática para
uma gama cada vez maior de produtos comercializados no varejo baseia-se na premissa de que o ciclo de
comercialização desses produtos se concretizará dentro do próprio Estado, de modo que o ICMS é
integralmente a ele devido.
Ocorre que, para abastecimento de suas lojas, a Companhia mantêm centros de distribuição localizados
estrategicamente em determinados Estados e no Distrito Federal, os quais recebem mercadorias com o ICMS
de toda a cadeia comercial já antecipado (por força da substituição tributária) pelos fornecedores ou pela
própria Companhia e, então, as enviam para estabelecimentos localizados em outros Estados. Essa remessa
interestadual garante a Companhia o direito ao ressarcimento do ICMS anteriormente antecipado, ou seja, o
ICMS da cadeia comercial pago na aquisição se transforma em crédito de imposto a ser ressarcido, nos
termos da legislação interna de cada estado.
O processo de ressarcimento requer a comprovação, por meio de documentos fiscais e arquivos digitais das
operações realizadas que geraram para a Companhia o direito ao ressarcimento. Apenas após sua
homologação pelo Fisco Estadual e/ou o cumprimento de obrigações acessórias específicas que visam tal
comprovação é que os créditos podem ser utilizados pela Companhia, o que ocorre em períodos subsequentes
ao da sua geração.
Tendo em vista que o número de itens comercializados no varejo sujeitos à substituição tributária tem sido
constantemente ampliado, também houve aumento do crédito de imposto a ser ressarcido pela Companhia. A
Companhia têm realizado referidos créditos com a autorização para compensação imediata em virtude de sua
operação, pela obtenção de regime especial, e também por meio de outros procedimentos regulados por
normativos estaduais.
Com relação aos créditos que ainda não podem ser compensados de forma imediata, a Administração da
Companhia, com base em estudo técnico de recuperação, baseado na expectativa futura de crescimento e de
consequente compensação com débitos oriundos das suas operações, entende ser viável sua compensação
futura. Os estudos mencionados são preparados e revisados periodicamente com base em informações
extraídas do planejamento estratégico previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
Para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Administração da
Companhia possui controles de monitoramento sobre a aderência ao plano anualmente estabelecido,
reavaliando e incluindo novos elementos que contribuem para a realização do saldo de ICMS a recuperar,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
Controladora e
Consolidado
Valor
243
210
218
217
211
90
1.189

Ano
Em 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 a 5 anos
Após 5 anos
Total
Crédito de PIS e COFINS

As evidências que conduzem a Companhia a concluir sobre o direito ao crédito de PIS e COFINS incluem:
(i) interpretação da legislação tributária; (ii) fatores internos e externos como jurisprudências e interpretações
do mercado que fizeram parte da análise; e (iii) avaliação contábil sobre o tema.

Partes relacionadas
Saldos e transações com partes relacionadas
Clientes
31/12/2019
31/12/2018
Controlador
CBD
Casino
Outras partes relacionadas
Novasoc Comercial Ltda.
Compre Bem
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FIC”)
Grupo Casino
Outros
Total

Outras partes relacionadas
Novasoc Comercial Ltda.
Compre Bem
Greenyellow
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“FIC”)
Puntos Colômbia
Tuya
Outros
Total

Fornecedores
31/12/2019
31/12/2018

12
–
12

2
–
2

–
–

1
–
1

16
–
16

90
–
90

–
2
10
8
–
20
29

–
–
–
–
–
–
12

4
12
10
–
1
27
29

4
–
7
–
–
11
11

–
–
16
–
–
16
17

–
–
–
–
–
–
16

4
–
–
–
–
4
94

12
–
12

2
5
7

–
2
–
1
–
–
–
3
21

–
–
–
–
–
–
–
–
12

4
11
10
10
29
26
–
90
97

1
13
14

As transações com partes relacionadas estão representadas por operações realizadas segundo os preços,
termos e condições acordadas entre as partes, sendo as principais:
(i) Casino: Agency Agreement: celebrado entre o GPA a Companhia e Groupe Casino Limited em 25 de julho
de 2016, conforme aditado, para regular a prestação de serviços de global sourcing (prospecção de
fornecedores globais e intermediação de compras) pelo Casino e reembolso pelo Groupe Casino Limited à
Companhia para restaurar as margens de ganho reduzidas em virtude de promoções realizadas pela
Companhia em suas lojas. Celebrado entre o GPA, Sendas Distribuidora S.A. e Casino International S.A. em
20 de dezembro de 2004, conforme aditado, para representação da Companhia na negociação comercial de
produtos a serem adquiridos pela Companhia junto aos fornecedores internacionais.
(ii) Purchase Agreement: celebrado entre o GPA, a Companhia e E.M.C. Distribution Limited em 6 de junho de
2019 para a importação de produtos não alimentícios e alimentícios (exceto perecíveis e vinhos) para revenda
em suas lojas, mediante solicitação de ordens de compra, em caráter não-exclusivo.
(iii) Puntos Colômbia: Programa de Fidelidade a clientes do Éxito. Saldo relacionado a resgate de pontos e
outros serviços.
(iv) Tuya: Entidade financeira investida do Éxito. Saldo relacionado a participação em acordos de colaboração
empresarial e reembolso de despesa, cupons de desconto e outros.
(v) FIC: celebração de contratos comerciais para regular as regras para a promoção e venda dos serviços
financeiros ofertados pela FIC nas lojas da Companhia para implementação da parceria financeira entre a
Companhia e o Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú”) no acordo de associação, dentre os quais: (i) serviços de
correspondente bancário no Brasil; (ii) acordo de indenização em que FIC se comprometeu em manter a
Companhia indene de perdas incorridas em decorrência dos serviços; e a FIC e a Companhia se comprometeram, entre si, em indenizar uma a outra por contingências de suas responsabilidades; e (iii) acordo para fornecimento pela Companhia à FIC, e vice-versa, de informações e acesso a sistemas para oferta dos serviços.
(vi) CBD e Novasoc: compreendem os valores decorrentes da utilização da central de serviços compartilhados, tais como tesouraria, contabilidade, jurídico e outros.
11.2. Remuneração da administração
As despesas referentes à remuneração da diretoria estatutária que foram registradas no resultado da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram de R$23 (R$19 em 31 de dezembro de 2018),
assim demonstrados:
Base salário
Remuneração Variável
Total
2019
15
8
23
2018
9
10
19
12.
Investimentos em controlada
12.1. Base de consolidação
12.1.1. Participação em controlada
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações contábeis de todas as subsidiárias nas
quais a Companhia exerce controle, direto ou indireto. A determinação de quais subsidiárias são controladas
pela Companhia e os procedimentos para consolidação integral seguem os conceitos e princípios estabelecidos
pelo CPC 36 (R3)/IFRS 10.
A demonstração financeira da controlada é elaborada na mesma data de encerramento do exercício da
Companhia, adotando-se políticas contábeis consistentes. Todos os saldos e transações, incluindo receitas e
despesas, ganhos e perdas não realizados e dividendos resultantes de operações realizadas entre as
empresas incluídas na consolidação são integralmente eliminados.
Ganhos ou perdas resultantes de alterações na participação societária em controlada, que não resultem em
perda de controle, são contabilizados diretamente no patrimônio líquido.
Nas demonstrações financeiras individuais, as participações são calculadas considerando o percentual detido
pela Companhia ou suas subsidiárias. Nas demonstrações financeiras consolidadas, a Companhia consolida
integralmente todas as suas controladas, mantendo a participação dos não controladores destacada em linha
específica no patrimônio líquido e demonstração do resultado.
A seguir são apresentados os detalhes das controladas da Companhia no encerramento de cada exercício:
Participação nos investimentos - %
31/12/2019
31/12/2018
ParticiParticiCompapação Compa- pação
Grupos
Sociedades
País
nhia Indireta
nhia Indireta
Éxito
Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”)
Colômbia
96,57
–
–
–
(Adquirido em
27/11/2019) Éxito Industrias S.A.S.
Colômbia
–
94,59
–
–
Fideicomiso Lote Girardot
Colômbia
–
96,57
–
–
Éxito Viajes y Turismo S.A.S.
Colômbia
–
49,25
–
–
Almacenes Éxito Inversiones S.A.S.
(Móvil Éxito)
Colômbia
–
96,57
–
–

–

Saldos do Ativo
Outros ativos
31/12/2019
31/12/2018

13
5
18

Compras
31/12/2019
31/12/2018
Controlador
CBD
Compre Bem
Total

Controladora
Saldos do Passivo
Outros passivos
31/12/2019
31/12/2018

12
(3)
9

Clientes
31/12/2019
31/12/2018
Controlador
CBD
Casino

Saldos do Ativo
Outros ativos
31/12/2019
31/12/2018

4
–
–
–
(1)
3
104
Consolidado
Saldos do Passivo
Outros passivos
31/12/2019
31/12/2018

Fornecedores
31/12/2019
31/12/2018

–
–
–

1
–
1

16
–
16

90
–
90

4
–
–
7
–
–
–
11
11
Controladora
Transações
Receitas (Despesas)
31/12/2019
31/12/2018

–
–
–
16
–
–
–
16
17

–
–
–
–
–
–
–
–
16

4
–
15
–
43
–
–
62
152

7
–
7

Grupos

(162)
(3)
(165)

(110)
–
(110)

Sociedades
Gemex O & W S.A.S.
Marketplace Internacional Éxito y
Servicios S.A.S. (MPI)
Logística, Transporte y Servicios Asociados S.A.S. (LTSA)
Depósitos y Soluciones
Logísticas S.A.S.
Patrimonio Autónomo Iwana
Patrimonio Autónomo Viva Malls
Patrimonio Autónomo Viva Sincelejo
Patrimonio Autónomo Viva Villavicencio
Patrimonio Autónomo San Pedro Etapa I
Patrimonio Autónomo Centro
Comercial
Patrimonio Autónomo Viva Laureles
Patrimonio Autónomo Viva Palmas
Patrimonio Autónomo Centro
Comercial Viva
Spice investment Mercosur
Larenco S.A.
Geant Inversiones S.A.
Lanin S.A.
5 Hermanos Ltda.
Sumelar S.A.
Raxwy Company S.A.
Supermercados Disco del Uruguay S.A.
Maostar S.A.
Ameluz S.A.
Fandale S.A.
Odaler S.A.
La Cabaña S.R.L.
Ludi S.A.
Semin S.A.
Randicor S.A.
Setara S.A.
Hiper Ahorro S.R.L.
Ciudad del Ferrol S.C.
Mablicor S.A.
Tipsel S.A.
Tedocan S.A.
Vía Artika S.A.
Grupo Disco del Uruguay S.A.
Devoto Hermanos S.A.
Mercados Devoto S.A.
Geant Argentina S.A.
Libertad S.A.
Onper Investment 2015 S.L
Spice España de Valores
Americanos S.L.
Marketplace Internacional Éxito S.L
Carulla Vivero Holding Inc.
Gelase S.A.

101
–
101

4
–
–
–
–
–
(1)
3
104
Consolidado
Transações
Receitas (Despesas)
31/12/2019
31/12/2018

Compras
31/12/2019
31/12/2018
1
13
14

101
–
101

7
–
7

(162)
(3)
(165)

(110)
–
(110)

Participação nos investimentos - %
31/12/2019
31/12/2018
ParticiParticiCompapação Compa- pação
País
nhia Indireta
nhia Indireta
Colômbia
–
96,57
–
–
Colômbia

–

96,57

–

–

Colômbia

–

96,57

–

–

Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia

–
–
–
–
–
–

96,57
49,25
49,25
25,12
25,12
25,12

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Colômbia
Colômbia
Colômbia

–
–
–

25,12
39,40
25,12

–
–
–

–
–
–

Colômbia
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Argentina
Argentina
Espanha

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

44,33
96,57
96,57
96,57
96,57
96,57
96,57
96,57
60,35
30,18
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
60,35
59,14
30,78
96,57
96,57
96,57
60,35
96,57
96,57
96,57
96,57
96,57

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Espanha
Espanha
Ilhas Virgens
Britânicas
Bélgica

–
–

96,57
96,57

–
–

–
–

–
–

96,57
96,57

–
–

–
–
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
12.1.2. Informações contábeis das associadas

c) Investimento Tuya - A Companhia avaliou ações detidas da Tuya a mercado; e
d) Arrendamentos - Os contratos de aluguéis foram recalculados considerando a taxa incremental na data
da aquisição.

Os investimentos em associadas são contabilizados segundo o método da equivalência patrimonial, por se
tratar de uma entidade na qual a Companhia exerce influência significativa, mas não o controle, uma vez que:
(a) é parte do acordo de acionistas, indicando uma parcela dos administradores e tendo direito de veto em
certas decisões relevantes; e (b) o poder sobre as decisões operacionais e financeiras. A associada é a Tuya,
financeira investida do Éxito, que detém 50% de participacão. Não há quaisquer restrições por parte das
associadas em transferir recursos para a Companhia, como por exemplo em forma de dividendos.

A Companhia ainda como parte do seu processo de identificação dos ativos intangíveis e passivos na alocação
do preço de compra, identificou outras rubricas cujo processo de coleta de informações, discussão com a
administração e entendimento do mercado colombiano não havia sido concluído até a data de divulgação
destas demonstrações financeiras. Entre os ativos podemos citar principalmente mais valia de uma parcela de
imobilizado e relacionamento de clientes. Estimamos que tais ativos que serão reclassificados do ágio, não
impactarão significativamente as demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2019.

As informações contábeis resumidas são as seguintes:

12.2.

13.

Tuya
O valor justo da participação de acionistas não-controladores foi mensurado aplicando a participação por eles
31/12/2019
detida, pelo valor justo na data da combinação de negócios, conforme demonstrado abaixo:
Ativo circulante
3.943
Ativo não circulante
100
31/12/2019
Ativo total
4.043
Valor da contraprestação total transferida - 96,57%
9.371
Passivo circulante
1.426
Valor justo da empresa a 100%
9.706
Passivo não circulante
2.146
Valor justo da participação dos não controladores (OPA)
335
Patrimônio líquido
471
Total passivo e patrimônio líquido
4.043 13.1.4. Ágio preliminar identificado
Como resultado da: (i) mensuração da consideração total transferida pela aquisição do controle de Éxito,
31/12/2019
(ii) mensuração da participação do acionista não controlador, e (iii) mensuração dos ativos e passivos identiDemonstração do resultado:
ficáveis ao valor justo, a Companhia apurou ágio de R$1.687.
Receitas
698
Resultados operacionais
87
O ágio por expectativa de rentabilidade futura de R$1.687 originado da aquisição consiste principalmente em
Lucro líquido do exercício
(14)
sinergias e economia em escala. O ágio não é dedutível para fins fiscais, exceto na alienação do investimento.
O cálculo do investimento de Éxito em Tuya inclue o ágio apurado na aquisição no valor de R$209.
O ágio está divulgado no balanço consolidado no subgrupo do ativo intangível. Na Companhia, controladora
direta do Éxito, o ágio está no subgrupo de investimentos, no mesmo grupo de ativos não circulantes,
Composição e movimentação dos investimentos
conforme demonstrado abaixo:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
Éxito Tuya Puntos Colômbia
Valor justo dos ativos líquidos adquiridos
10.206
Saldo em 31/12/2018
–
–
–
(–) Valor atribuído aos não controladores
(2.187)
Equivalência patrimonial
58
(19)
2
8.019
Remuneração com base em ações
(1)
–
–
Participação remanescente dos não controladores (OPA)
(335)
Combinação de negócios
9.373
465
–
7.684
Outras movimentações
(6)
–
–
Contraprestação total transferida pela aquisição de controle de Éxito
9.371
Equivalência sobre outros resultados abrangentes
191
12
–
Ágio resultante na aquisição do controle de Êxito
1.687
Saldo em 31/12/2019
9.615
458
2
O custo relacionado a aquisição foi de R$123 e está reconhecido nas “outras despesas operacionais” (nota
explicativa nº 27).

Combinação de negócios e ágio

Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é
mensurado como a soma entre a contraprestação transferida, mensurada ao valor justo na data da aquisição, 13.1.5. Mensuração subsequente - alocação do preço de compra
e o montante remanescente de participação dos acionistas não controladores na empresa adquirida. Para
A aquisição de controle do Éxito foi contabilizada segundo o método de aquisição, em concordância com o
cada combinação de negócios, a adquirente mensura a participação dos acionistas não controladores na
IFRS 3R/CPC 15.
adquirida a valor justo ou pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida.
14.
Propriedades
para Investimento
Os custos de aquisição incorridos são tratados como despesa e incluídos nas despesas administrativas.
Propriedades
para
investimento são mensuradas ao custo histórico, (incluindo custos da transação), líquido
Quando a Companhia adquire um negócio, ela avalia os ativos adquiridos e passivos financeiros assumidos
da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação, se houver. O custo das propriedades para
para a apropriada classificação e designação segundo os termos contratuais, as circunstâncias econômicas
investimento adquiridas numa combinação de negócios e determinado pelo valor justo, conforme IFRS 3/CPC
e condições pertinentes na data da aquisição. Isso inclui a separação dos derivativos embutidos em contratos
15 - Combinação de negócios.
pela empresa adquirida.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando deixam de ser permanentemente
Qualquer pagamento contingente a ser transferido pelo adquirente será reconhecido ao valor justo na data da
utilizadas e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. Uma propriedade para investiaquisição. Mudanças subsequentes no valor justo do pagamento contingente considerado como um ativo ou
mento também é transferida quando há intenção de venda e nesse caso é classificada como ativo não
passivo serão reconhecidas por meio do resultado.
circulante mantido para venda. A diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é
O ágio é inicialmente mensurado ao custo, sendo o excedente entre a contraprestação transferida e o monreconhecida na demonstração do resultado do exercício quando efetivada a baixa.
tante reconhecido de participação dos acionistas não controladores sobre os ativos adquiridos e os passivos
As propriedades para investimento da Companhia e suas subsidiárias correspondem a áreas comerciais e
assumidos. Caso esse pagamento seja menor que o valor justo dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a
lotes que são mantidas para geração de renda ou apreciação futura do preço.
diferença é reconhecida no resultado como ganho por compra vantajosa.
O valor justo das propriedades para investimento é mensurado com base em avaliações realizadas por
terceiros.

Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo, deduzido de eventuais perdas por não recuperação. Para fins de teste de perda do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação de negócios é,
desde a data da aquisição, alocado a cada uma das UGCs da Companhia que devem se beneficiar da combinação de negócio realizada, independentemente se outros ativos ou passivos da adquirida forem atribuídos
a essas UGCs.
Em casos nos quais o ágio faça parte de uma UGC e parte da operação dentro dessa unidade é vendida, o
ágio associado à operação vendida é incluído no montante contábil da operação na determinação do lucro ou
prejuízo auferido com a venda da operação. O ágio assim disposto é mensurado com base nos valores relativos da operação vendida e da parte da UGC que foi mantida.
13.1.

Terrenos
Edifícios
Imobilizações
em andamento
Total

Aquisição Almacenes Éxito (“Éxito”) - Colômbia
Em 26 de junho de 2019, foi apresentada em reunião do Conselho de Administração, uma recomendação do
acionista controlador final da Companhia, Casino, com o objetivo de simplificação da estrutura do Casino na
América Latina, melhora significativa na governança e aumento da base de potenciais investidores.
As transações sob controle comum não tem previsão no IFRS, no entanto as transações com finalidade
meramente de reorganização societária foram tratadas a custo historicamente pelo GPA. A transação de
aquisição do Grupo Exito diferiu de uma reorganização pois teve característica mercantil, sendo feita a valor
de mercado validado por comitês de avaliação, envolveu uma oferta pública lançada pela Companhia, com
vistas à aquisição, em dinheiro, de até a totalidade das ações do Éxito, sociedade de capital aberto localizada
na Colômbia. Em virtude da existência de substância econômica, a Companhia aplicou o CPC 15R/IFRS 3R.

Saldo em
Deprecia31/12/2018 Adições
ções
–
2
–
–
10
(4)
–
–

–
12

Terrenos
Edifícios
Imobilizações em andamento
Total

–
(4)

Consolidado
Ajuste de
Aquisição
conversão
de para moeda de
Saldo em
sociedades apresentação Transferências 31/12/2019
523
8
–
533
2.257
42
15
2.320
10
2.790

Custo histórico
533
2.412
10
2.955

Em 27 de novembro de 2019, a OPA foi encerrada e a Companhia passou a deter 96,57% de participação no
capital de Éxito. O encerramento da OPA representou um desembolso pela Companhia de 7.780 bilhões de
pesos colombianos (valor equivalente a R$9,5 bilhões, levando em conta a taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2019). Anteriormente à liquidação da OPA, controladas do Casino adquiriram a totalidade das ações
de emissão do GPA detidas direta e indiretamente por Éxito pelo preço, líquido de dívida, de US$1.161
milhões (equivalente a R$4,9 bilhões com base na taxa de câmbio da data da transação).

Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação, se houver. O custo inclui o montante de aquisição dos equipamentos e os custos de captação de empréstimos para projetos de construção de longo prazo, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando
componentes significativos do imobilizado são repostos, tais componentes são reconhecidos como ativos
individuais, com vidas úteis e depreciações específicas. Da mesma forma, quando realizada uma reposição
significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento como reposição, desde que satisfeitos
os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no
resultado do exercício conforme incorridos.

13.1.1. Contexto da associação
Almacenes Éxito S.A. opera mais de 650 lojas na Colômbia, Uruguai e Argentina, além de explorar shopping
centers, ter investimento significativo em empresa de fidelidade e financeira, além de explorar marcas
próprias.

Categoria dos ativos
Edifícios
Benfeitorias e melhorias
Equipamentos de processamento de dados
Software
Instalações
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos

A Companhia passou a consolidar os resultados de Éxito a partir de 1º de dezembro de 2019, quando obteve
controle da companhia, consolidando somente um mês da demonstração do resultado. As vendas líquidas
foram de R$2.151 nesse período e o lucro líquido de R$71. Caso o Éxito tivesse sido consolidado a partir de
1º de janeiro de 2019, na demonstração do resultado o efeito seria de R$18.388 nas vendas líquidas e R$178
no lucro líquido.
Os valores foram transferidos em caixa no montante líquido de R$9.413. Este valor inclui o efeito do hedge de
fluxo de caixa efetuado para proteger a variação cambial entre Reais e pesos colombianos, de parte do preço
de aquisição das ações entre o início e o fim da OPA, no montante de R$145, e está líquido de dividendos
(R$42) relacionados ao exercício de 2018 cujo pagamento estava previsto para janeiro de 2020.

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber e outras contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos circulantes
Imposto de renda e C.S. diferidos
Créditos com partes relacionadas
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Propriedades para investimento
Imobilizado, líquido
Ativos intangíveis
Passivos
Obrigações sociais e trabalhistas
Fornecedores
Obrigações fiscais
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Outros passivos circulantes
Empréstimos e financiamentos - LP
Tributos diferidos
Provisões
Passivo de arrendamento - LP
Outras obrigações - LP
Ativos Líquidos
(–) Valor atribuído aos não controladores
Ativos líquidos

O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando aplicável. A Companhia revisou a vida útil do ativo imobilizado no exercício de 2019 e concluiu que não há alterações a realizar neste exercício.

31/12/2019
9.268
145
9.413
(42)
9.371

Os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo, que demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda pretendido (ativo qualificável), são capitalizados como parte do custo dos respectivos ativos durante sua fase de construção. A partir da
data de entrada em operação do correspondente ativo, os custos capitalizados são depreciados pelo prazo de
vida útil estimada do ativo.
15.1.

Balanço após a alocação preliminar
do preço de compra
6.062
416
2.765
477
342
1.282
137
112
465
2.789
6.954
2.661
24.462

Taxa média de depreciação
anual em %
2,50
4,17
21,6
10,95
6,92
11,39
11,75

Itens do imobilizado, e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não
há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou
perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.

13.1.2. Determinação da contraprestação transferida pela aquisição

Os valores justos preliminares dos ativos e passivos identificáveis adquiridos de Éxito, na data da combinação
de negócios, são os seguintes:

31/12/2019
31
(4)
(12)
15

Em 31 de dezembro de 2019, o valor justo das propriedades de investimento era composto apenas por saldos
da controlada Éxito no montante de R$2.859.

Visto que nesta transação a Companhia estava exposta a pesos Colombianos (“COP”) durante o período da
oferta, no dia 24 de julho de 2019, o comitê financeiro aprovou a realização de um hedge de fluxo de caixa, 15.
via NDFs (Non Deliverable Forward), para mitigar essa exposição (vide nota explicativa nº 19).

13.1.3. Valores justos dos ativos e passivos identificáveis adquiridos

10
2.863

Consolidado
31/12/2019
Depreciação acumulada Valor líquido
–
533
(92)
2.320
–
10
(92)
2.863

Receita de arrendamento
Gastos operacionais relacionados com propriedades de investimento que geram receitas
Gastos operacionais relacionados com propriedades de investimento que não geram receitas
Receita líquida gerada pelas propriedades de investimento

Em continuidade a transação, em 12 de setembro de 2019 foi aprovada pelo Conselho de Administração e
pela assembleia geral de acionistas do Éxito a venda de sua participação indireta no GPA para o Casino nos
termos anteriormente divulgados.

Dividendos relacionados ao exercício de 2018
Valor da contraprestação total transferida

–
15

Durante o mês de dezembro de 2019, o resultado gerado pela subsidiária Éxito pelo uso das propriedades de
investimento foram os seguintes:

Em 23 de julho de 2019 foi divulgado pelo GPA o fato relevante comunicando que o Conselho de Administração do GPA, com base na recomendação favorável do Comitê Especial Independente e dentro do intervalo de
preço recomendado originalmente pela diretoria executiva do GPA, aprovou que a Companhia autorizasse a
emissão de uma oferta pública (“OPA”) com vistas à aquisição, em dinheiro, de até a totalidade das ações de
Éxito, ao preço de 18.000 pesos colombianos por ação (equivalentes a R$21,68 reais na data da aquisição).

Desembolso de caixa
Ajuste do hedge do fluxo de caixa

–
50

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
O teste de recuperação (“impairment test”) tem por objetivo apresentar o valor real líquido de realização de um
ativo. A realização pode ser de forma direta ou indireta, por meio de venda ou pela geração de caixa na utilização do ativo nas atividades da Companhia e sua controlada.
Anualmente a Companhia e sua controlada efetua o teste de recuperação de seus ativos tangíveis e intangíveis ou sempre que houver qualquer evidência interna ou externa que o ativo possa apresentar perda do
valor recuperável.
O valor de recuperação de um ativo é definido como sendo o maior entre o seu valor justo ou o valor em uso
de sua unidade geradora de caixa - UGC, exceto se o ativo não gerar entradas de caixa que sejam predominantemente independentes das entradas de caixa dos demais ativos ou grupos de ativos.
Se o valor contábil de um ativo ou UGC exceder seu valor recuperável, o ativo é considerado não recuperável
e é constituída uma provisão para desvalorização a fim de ajustar o valor contábil para seu valor recuperável.
Na avaliação do valor recuperável, o fluxo de caixa futuro estimado é descontado ao valor presente, adotando-se uma taxa de desconto, que representa o custo de capital da Companhia (“WACC”) que reflita as avaliações atuais do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo. O teste de vida
útil dos intangíveis incluindo ágio são apresentados na nota explicativa nº 16.
As perdas por não recuperação são reconhecidas no resultado do exercício em categorias de despesas
consistentes com a função do respectivo ativo não recuperável. A perda por não recuperação reconhecida
anteriormente somente é revertida se houver alteração das premissas adotadas para definir o valor recuperável do ativo no seu reconhecimento inicial ou mais recente, exceto no caso do ágio que não pode ser revertido
em exercícios futuros.

283
4.545
219
2.546
277 15.1.1. Teste de recuperação dos ativos operacionais das lojas
998
O procedimento para verificação de não realização consistiu no agrupamento de ativos operacionais e
2.060
intangíveis (como fundo de comércio) diretamente atribuíveis às lojas. Os passos do teste foram os seguintes:
1.657
• Passo 1: comparou-se o valor contábil das lojas com um múltiplo de venda (35%), representativo de
103
transações entre empresas de atacado. Para as lojas com valor de múltiplo inferior ao valor contábil, passa1.540
mos a um método mais detalhado, descrito no Passo 2.
28
14.256
• Passo 2: a Companhia considera o maior valor entre os fluxos de caixa descontados utilizando crescimento
10.206
de vendas individualizado por loja, sendo em média 4,5% (6,0% em 2018) para os próximos cinco anos e taxa
de desconto de 8,7% (9,8% em 2018) ou laudos de avaliação preparados por especialistas independentes
(2.522)
para as lojas próprias.
7.684

a) Marcas - A Companhia identificou as principais marcas da operação do Éxito estando representadas pelos
formatos de lojas operadas com as marcas Surtimax, Super Inter, Éxito e Carulla na Colômbia, na Argentina
a marca Libertad e no Uruguai a marca Disco. Adicionalmente, foram avaliadas as marcas próprias Éxito,
Bronzini e Carulla. As marcas possuem vida útil indefinida.
b) Propriedades para Investimento e de lojas - O Grupo Éxito tem ativos imobiliários que são explorados em
suas atividades de aluguel de galerias e na atividade de shopping centers. Tais ativos tem alta relevância
comercial, estando localizados em áreas privilegiadas. Adicionalmente, foram avaliadas um grupo de lojas
considerados significativos que são exploradas na operação do Exito.

A Companhia efetuou teste para verificar os ativos operacionais das lojas que poderiam não ser recuperáveis
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Com base nos testes efetuados, não houve a necessidade de
reconhecimento de perda.
As perdas por não recuperação são reconhecidas no resultado do exercício em categorias de despesas consistentes com a função do respectivo ativo não recuperável. A perda por não recuperação reconhecida anteriormente somente é revertida se houver alteração das premissas adotadas para definir o valor recuperável do
ativo no seu reconhecimento inicial ou mais recente, exceto no caso do ágio que não pode ser revertido em
exercícios futuros.
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15.2.

Movimentação do imobilizado

Terrenos
Edifícios
Benfeitorias e melhoramentos
Equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Imobilizações em andamento
Outros
Subtotal
Arrendamento - direito de uso:
Edifícios
Equipamentos
Hardware
Móveis e utensílios
Subtotal
Total

Saldo em
31/12/2017
261
437
1.346
351
178
169
43
28
2.813
901
6
2
3
912
3.725

Adições
45
170
421
142
57
79
52
11
977

Remensuração
–
–
–
–
–
–
–
–
–

210
–
–
–
210
1.187

52
–
–
–
52
52

Baixas
–
(3)
(30)
(8)
(3)
(5)
(12)
–
(61)

Depreciações
–
(13)
(95)
(69)
(15)
(26)
–
(10)
(228)

Transferências
e outros (**)
42
(8)
91
–
4
9
(44)
–
94

(13)
–
–
–
(13)
(74)

(97)
(2)
(1)
(1)
(101)
(329)

–
–
–
–
–
94

Saldo em
RemensuDeprecia31/12/2017 Adições
ração Baixas
ções
261
45
–
–
–
437
170
–
(3)
(13)
1.346
421
–
(30)
(95)
351
142
–
(8)
(69)
178
57
–
(3)
(15)
169
79
–
(5)
(26)
43
52
–
(12)
–
28
11
–
–
(10)
2.813
977
–
(61)
(228)

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

16.

Controladora
Saldo em
31/12/2018
348
583
1.733
416
221
226
39
29
3.595
1.053
4
1
2
1.060
4.655
Consolidado

Adições
76
223
543
226
63
69
69
4
1.273

Remensuração
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Baixas
–
–
(302)
(17)
(1)
(7)
(3)
–
(330)

Depreciações
–
(18)
(119)
(82)
(20)
(33)
–
(10)
(282)

Transferências
e outros (**)
26
58
(6)
5
2
35
(68)
12
64

Saldo em
31/12/2019
450
846
1.849
548
265
290
37
35
4.320

663
–
–
–
663
1.936

129
–
–
–
129
129

(28)
–
–
–
(28)
(358)

(114)
(2)
–
–
(116)
(398)

(3)
–
–
–
(3)
61

1.700
2
1
2
1.705
6.025

Ajuste de
TransferênTransferên- conversão para
cias e Saldo em
Aquisição de RemensuDepreciacias e
moeda de Saldo em
outros (*) 31/12/2018 Adições
sociedades
ração Baixas
ções outros (**)
apresentação 31/12/2019
42
348
76
2.353
–
–
–
24
42
2.843
(8)
583
231
1.317
–
–
(25)
56
9
2.171
91
1.733
553
334
–
(302)
(123)
12
–
2.207
–
416
232
672
–
(20)
(93)
25
10
1.242
4
221
66
64
–
(1)
(20)
2
(2)
330
9
226
81
300
–
(8)
(40)
36
6
601
(44)
39
69
154
–
(3)
–
(122)
3
140
–
29
4
6
–
–
(10)
13
–
42
94
3.595
1.312
5.200
–
(334)
(311)
46
68
9.576

Terrenos
Edifícios
Benfeitorias e melhoramentos
Equipamentos
Instalações
Móveis e utensílios
Imobilizações em andamento
Outros
Subtotal
Arrendamento - direito de uso:
Edifícios
901
210
52
(13)
(97)
–
1.053
670
1.727
138
(28)
(140)
(3)
32
3.449
Equipamentos
6
–
–
–
(2)
–
4
15
25
–
–
(4)
–
1
41
Hardware
2
–
–
–
(1)
–
1
–
–
–
–
–
–
–
1
Móveis e utensílios
3
–
–
–
(1)
–
2
–
–
–
–
–
(1)
–
1
Terrenos
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
3
Subtotal
912
210
52
(13)
(101)
–
1.060
685
1.755
138
(28)
(144)
(4)
33
3.495
Total
3.725
1.187
52
(74)
(329)
94
4.655
1.997
6.955
138
(362)
(455)
42
101
13.071
(*) Em 2018 na coluna de transferências está sendo apresentada a integralização de capital por meio de imóveis da controladora CBD no montante de R$99, vide nota explicativa nº 24.1.
(**) Em 2019 na coluna de transferências está sendo apresentada a integralização de capital por meio de imóveis da controladora CBD no montante de R$67, vide nota explicativa nº 24.1.
Composição do imobilizado
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Custo
Depreciação
Custo
Depreciação
Custo
Depreciação
Custo
Depreciação
histórico
acumulada
Valor líquido
histórico
acumulada
Valor líquido
histórico
acumulada
Valor líquido
histórico
acumulada
Valor líquido
Terrenos
450
–
450
348
–
348
2.843
–
2.843
348
–
348
Edifícios
951
(105)
846
669
(86)
583
2.601
(430)
2.171
669
(86)
583
Benfeitorias e melhoramentos
2.347
(498)
1.849
2.112
(379)
1.733
3.023
(816)
2.207
2.112
(379)
1.733
Equipamentos
881
(333)
548
668
(252)
416
2.326
(1.084)
1.242
668
(252)
416
Instalações
339
(74)
265
275
(54)
221
477
(147)
330
275
(54)
221
Móveis e utensílios
420
(130)
290
326
(100)
226
1.163
(562)
601
326
(100)
226
Imobilizações em andamento
38
(1)
37
39
–
39
140
–
140
39
–
39
Outros
87
(52)
35
70
(41)
29
110
(68)
42
70
(41)
29
5.513
(1.193)
4.320
4.507
(912)
3.595
12.683
(3.107)
9.576
4.507
(912)
3.595
Arrendamento mercantil financeiro
Edifícios
2.300
(600)
1.700
1.533
(478)
1.055
4.198
(749)
3.449
1.533
(478)
1.055
Equipamentos
8
(6)
2
30
(28)
2
77
(36)
41
30
(28)
2
Hardware
1
–
1
8
(7)
1
1
–
1
8
(7)
1
Instalações
–
–
–
1
(1)
–
1
(1)
–
1
(1)
–
Móveis e utensílios
2
–
2
13
(11)
2
13
(12)
1
13
(11)
2
Terrenos
–
–
–
–
–
–
6
(3)
3
–
–
–
2.311
(606)
1.705
1.585
(525)
1.060
4.296
(801)
3.495
1.585
(525)
1.060
Total imobilizado
7.824
(1.799)
6.025
6.092
(1.437)
4.655
16.979
(3.908)
13.071
6.092
(1.437)
4.655
Garantias
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Companhia e suas subsidiárias possuía bens do ativo imobilizado
dados em garantia em demandas judiciais, conforme divulgado na nota explicativa nº 20.5.
Capitalização de juros dos empréstimos
O valor dos custos de empréstimos capitalizados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$11 (R$12 em 31 de dezembro de 2018). A taxa adotada para apuração dos custos de captação de
empréstimos elegíveis para capitalização foi de 136,11% (101,78% em 31 de dezembro de 2018) do CDI,
correspondente à taxa de juros efetiva dos empréstimos tomados pela Companhia.
Adições ao ativo imobilizado
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Adições (i)
1.936
1.187
1.997
1.187
Arrendamentos
(664)
(210)
(685)
(210)
Juros capitalizados
(11)
(12)
(11)
(12)
Financiamento de imobilizado - Adições (ii)
(1.210)
(921)
(1.217)
(921)
Financiamento de imobilizado - Pagamentos (ii)
1.239
863
1.273
863
Total
1.290
907
1.357
907
(i) As adições efetuadas pela Companhia referem-se a compra de ativos operacionais, compras de terrenos e
edifícios para expansão das atividades, obras de construção de novas lojas, modernização das centrais de
distribuição existentes, reformas de diversas lojas e investimentos em equipamentos e em tecnologia da
informação.
(ii) As adições e os pagamentos do imobilizado anteriormente mencionados estão ordenados para demonstrar
somente as aquisições do ano, de forma a conciliar com a demonstração dos fluxos de caixa e o total das
adições que consta no quadro.
Outras informações
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e sua controlada contabilizaram no custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados, o valor de R$24 na controladora (R$10 em 31 de dezembro de 2018) e de
R$ 29 no consolidado, referente à depreciação de maquinários, edificações e instalações referentes às centrais de distribuição.
Intangível
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados pelo custo quando de seu reconhecimento
inicial, sendo deduzidos pela amortização e as eventuais perdas por não recuperação. Os ativos intangíveis
gerados internamente, excluindo-se os custos capitalizados de desenvolvimento de software, são refletidos no
resultado do exercício que foram incorridos.
Os ativos intangíveis compreendem principalmente software adquirido de terceiros e software desenvolvido
para uso interno e fundo de comércio (direito de uso das lojas).
Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear. O período e o método de amortização são revistos, no mínimo, no encerramento do exercício. As alterações da vida útil prevista ou do padrão
previsto de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são contabilizadas alterandose o período ou o método de amortização, conforme o caso, e tratadas como mudanças das premissas contábeis.
Os custos de desenvolvimento de software reconhecido como ativo são amortizados ao longo de sua vida útil
definida (5 a 10 anos), cuja taxa de amortização é de 10,96%, iniciando a amortização quando se tornam
operacionais.
Os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são amortizados, mas submetidos a testes de recuperação no
encerramento do exercício ou sempre que houver indicação de que seu valor contábil poderá não ser recuperado, individualmente ou no nível da UGC. A avaliação é revista anualmente para determinar se a vida útil
indefinida continua válida. Caso contrário, a estimativa de vida útil é alterada prospectivamente de indefinida
para definida.
Os ganhos ou perdas, quando aplicável, resultantes do desreconhecimento de um ativo intangível são
mensurados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos no resultado do exercício quando da baixa do ativo.
Controladora
Saldo em
Amorti- Transfe- Saldo em
Amorti- Saldo em
31/12/2017 Adições zações rência (*) 31/12/2018 Adições zações 31/12/2019
Ágio
618
–
(2)
–
616
–
–
616
Softwares
51
17
(10)
3
61
15
(11)
65
Fundo de
Comércio
41
24
–
232
297
24
(8)
313
Marcas
39
–
–
–
39
–
–
39
749
41
(12)
235
1.013
39
(19)
1.033
(*) Em 2018 na coluna de transferências está sendo apresentada o Direito contratual de exploração das lojas
do Paes Mendonça em 2018.
Consolidado
Ajuste de
conversão
para
Saldo em
Aquisição de Amortimoeda de Saldo em
31/12/2018 Adições sociedades zações apresentação 31/12/2019
Ágio
616
–
1.686
–
42
2.344
Softwares
61
28
60
(15)
1
135
Fundo de Comércio
297
24
33
(8)
1
347
Marcas
39
–
2.570
–
56
2.665
1.013
52
4.349
(23)
100
5.491
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Custo Amortização
Valor
Custo Amortização
Valor
histórico
acumulada líquido histórico
acumulada líquido
Ágio
871
(255)
616
871
(255)
616
Softwares
106
(41)
65
93
(32)
61
Fundo de Comércio
323
(10)
313
297
–
297
Marcas
39
–
39
39
–
39
Total do Intangível
1.339
(306)
1.033
1.300
(287)
1.013
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Custo Amortização
Valor
Custo Amortização
Valor
histórico
acumulada líquido histórico
acumulada líquido
Ágio
2.599
(255)
2.344
871
(255)
616
Softwares
318
(183)
135
93
(32)
61
Fundo de Comércio
355
(8)
347
297
–
297
Marcas
2.665
–
2.665
39
–
39
Total do Intangível
5.937
(446)
5.491
1.300
(287)
1.013

16.1.

Teste de recuperação de intangíveis de vida útil indefinida, incluindo ágio
O teste de recuperação (impairment test) dos intangíveis utiliza-se as mesmas práticas descritas na nota
explicativa nº 15.
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável, o ágio e as marcas adquiridos por meio de
combinações de negócios e licenças com duração indefinida foi alocado às UGCs, que também são segmentos operacionais que divulgam informações.
O valor recuperável é determinado por meio de cálculo com base no valor em uso, a partir de projeções de
caixa provenientes de orçamentos financeiros aprovados pela Alta Administração para os próximos três anos.
A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 8,4% (10,1% em 2018), e os fluxos de caixa
que excedem o período de três anos são extrapolados utilizando uma taxa de crescimento de 4,5% (6,0% em
31 de dezembro de 2018) para o varejo e para o atacado, respectivamente. Como resultado dessa análise,
não foi identificada necessidade de registrar provisão para redução ao valor recuperável desses ativos.
16.1.1. Análise de sensibilidade
Com base no cenário provável, foi construída uma análise de sensibilidade para um aumento/diminuição de
0,5% na taxa de desconto e na taxa de crescimento. Sendo que em qualquer combinação o valor do fluxo de
caixa do segmento é superior ao seu valor contábil. Como resultado dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar provisão para redução ao valor recuperável desses ativos.
16.2. Fundo de comércio
Fundo de comércio é o direito de operar as lojas, que se refere a direitos adquiridos ou alocados em
combinações de negócios.
No entendimento da Administração, os valores de fundo de comércio são recuperáveis, seja pelo valor retornado do fluxo de caixa das lojas ou pela possibilidade de negociação dos fundos de comércio com terceiros.
Os fundos de comércio são testados seguindo as mesmas premissas utilizada nos demais testes de
recuperabilidade da Companhia seguindo o prazo de utilização destes ativos.
17.
Fornecedores
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores de produtos
4.507
3.564
9.250
3.564
Fornecedores de serviços
108
417
573
417
Acordos comerciais
17.2
(53)
(374)
(53)
(374)
Total
4.562
3.607
9.770
3.607
17.1. Convênios entre fornecedores, Companhia e bancos
A Companhia e sua controlada possuem convênios com instituições financeiras, com a finalidade de possibilitar aos seus fornecedores a utilização de linhas de crédito, o que possibilita aos fornecedores antecipar
recebíveis no curso normal das compras efetuadas pela Companhia.
Estas transações foram avaliadas pela Administração e foi concluído que possuem características comerciais,
uma vez que não há alterações no preço e/ou prazo previamente estabelecidos comercialmente e está única
e exclusivamente a critério do fornecedor em realizar a antecipação de seus recebíveis contra a Companhia.
A Companhia tem ainda transações comerciais de aumento de prazo, rotineiramente como parte de sua
atividade, sem a contrapartida de encargos financeiros.
17.2. Acordos Comerciais
Incluem bonificação e descontos obtidos de fornecedores. Esses valores são definidos em contratos e incluem
valores referentes a descontos por volume de compras, programas de marketing conjunto, reembolsos de
fretes e outros programas similares. O recebimento ocorre por meio do abatimento de faturas a pagar aos
fornecedores, conforme condições previstas nos acordos de fornecimento, de forma que as liquidações
financeiras ocorram pelo montante líquido.
18.
Empréstimos e financiamentos
18.1. Composição da dívida
Taxa média
Controladora
Consolidado
ponderada 31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Circulante
Debêntures e nota promissória
Debêntures
1.190
–
1.190
–
Custo de captação
(33)
–
(33)
–
1.157
–
1.157
–
Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional
BNDES
3,99% a.a.
6
7
7
7
Capital de giro
TR+9,8% a.a.
14
14
13
14
Custo de captação
(3)
–
(3)
–
Total moeda nacional
17
21
17
21
Em moeda estrangeira
Capital de giro
USD + 4,33%
–
380
–
380
Capital de giro
IBR3M + 2%
–
275
287
275
Contratos de swap
IBR3M + 2%
–
(43)
(18)
(43)
Total moeda estrangeira
–
612
269
612
Total Circulante
1.174
633
1.443
633
Taxa média
ponderada 31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Não circulante
Debêntures e nota promissória
Debêntures
6.773
–
6.773
–
Custo de captação
(46)
–
(46)
–
6.727
–
6.727
–
Empréstimos e financiamentos
Em moeda nacional
BNDES
3,99% a.a.
16
23
16
23
Capital de giro
TR+9,8% a.a.
70
81
70
81
CDI + 1,12%
Capital de giro
a.a.
500
–
500
–
101,88% do
Contratos de swap
CDI
(10)
(9)
(10)
(9)
Custo de captação
(10)
(2)
(10)
(2)
Total Moeda nacional
566
93
566
93
Em moeda estrangeira
Capital de giro
IBR3M + 2%
–
–
46
–
Custo de captação
–
–
(1)
–
Total moeda estrangeira
–
–
45
–
Total não circulante
7.293
93
7.338
93
Total
8.467
726
8.781
726
Ativo circulante
–
43
29
43
Ativo não circulante
10
9
11
9
Passivo circulante
1.174
676
1.472
676
Passivo não circulante
7.303
102
7.349
102

Sexta-feira, 17 de abril de 2020 n Monitor Mercantil

12 Financeiro

18.2.

18.4.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE
Movimentação dos empréstimos
Controladora Consolidado
Valor
Valor
Saldo em 31 de dezembro de 2017
471
471
Captações - capital de giro
417
417
Provisão de juros
30
30
Contratos de swap
(50)
(50)
Marcação a mercado
10
10
Variação cambial e monetária
63
63
Amortização de juros
(24)
(24) 18.3.
Amortização de principal
(175)
(175)
Amortização de swap
(7)
(7)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
735
735
Ajuste relacionado ao IFRS 16
(9)
(9)
Saldo inicial reapresentado
726
726
Captações - capital de giro
9.395
9.395
Provisão de juros
237
246
Contratos de swap
(17)
(16)
Marcação a mercado
(1)
(46)
Variação cambial e monetária
30
(29)

2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
Controladora Consolidado
Valor
Valor
Custo de captação
12
21
Amortização de juros
(77)
(116)
Amortização de principal
(1.909)
(6.102)
Amortização de swap
71
95
Aquisição de sociedades
–
4.527
Ajuste de conversão para moeda de apresentação
–
80
Saldo em 31 de dezembro de 2019
8.467
8.781
Cronograma de vencimentos não circulantes
Controladora Consolidado
Vencimento
Valor
Valor
De 1 a 2 anos
2.069
2.093
De 2 a 3 anos
2.069
2.091
De 3 a 4 anos
2.770
2.770
De 4 a 5 anos
217
217
Após 5 anos
224
223
Total
7.349
7.394
Custo de captação
(56)
(56)
Total
7.293
7.338

Debêntures e nota promissória
1ª Emissão de Notas promissórias - 1ª série
1ª Emissão de Notas promissórias - 2ª série
1ª Emissão de Notas promissórias - 3ª série
1ª Emissão de Notas promissórias - 4ª série
1ª Emissão de Notas promissórias - 5ª série
1ª Emissão de Notas promissórias - 6ª série
1ª Emissão de Debêntures - 1ª série
1ª Emissão de Debêntures - 2ª série
1ª Emissão de Debêntures - 3ª série
1ª Emissão de Debêntures - 4ª série
Custo de captação

Tipo
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência
Sem preferência

Valor de emissão
50
50
50
250
200
200
2.000
2.000
2.000
2.000

Debêntures em circulação
(unidades)
1
1
1
5
4
4
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

Passivo circulante
Passivo não circulante
A Companhia utiliza da emissão de debêntures para fortalecer o capital de giro, manter sua estratégia de
caixa, alongamento do seu perfil de dívida e investimentos. As debêntures emitidas não são conversíveis em
ações, não possuem cláusulas de repactuação e não possuem garantia.
No terceiro trimestre de 2019 ocorreu a 1ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia em 6
séries, com valor nominal de R$50 a R$250 reais e total de R$800.
No período também ocorreu a 1ª emissão da Companhia de debêntures simples, não conversíveis em ação, em
quatro séries com valor nominal de R$2.000 reais cada, com prazo de vencimento entre 1 e 4 anos, no valor
total de R$8.000. Tais recursos foram utilizados para financiar a aquisição de ações do Éxito em conexão com a
proposta de reorganização das operações na América Latina, conforme divulgado na nota explicativa nº 13.
18.5. Empréstimos em moeda estrangeira
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía empréstimos em moeda estrangeira (dólar) para fortalecer o capital de giro, manter sua estratégia de caixa, alongar o seu perfil de dívida e investimento.
18.6. Garantias
A Companhia assinou notas promissórias para alguns contratos de empréstimos.
18.7. Contratos de swap
A Companhia faz uso de operações de swap de 100% das captações em dólares norte-americanos e taxas
de juros fixas, trocando essas obrigações pelo Real atrelado às taxas de juros do CDI (flutuante). Esses
contratos têm o mesmo prazo da dívida e protegem os juros e o principal e são assinados com o mesmo 19.5.
grupo econômico. A taxa média ponderada anual do CDI em dezembro de 2019 foi de 5,96% (6,42% em 31
de dezembro de 2018).
18.8. Linha de crédito
A Companhia e sua controlada celebraram contratos de abertura de crédito no montante de R$400. Referidos
acordos foram efetuados consoante às condições praticadas pelo mercado e possuem vigências para 2020.
18.9. Índices financeiros
Em conexão com as emissões de debêntures e nota promissórias efetuadas e parte das operações de empréstimos em moeda estrangeira, a Companhia tem a obrigação de manter índices financeiros. Esses índices
são calculados trimestralmente com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo: (i) a dívida líquida (dívida menos
disponibilidades e contas a receber) não excedente ao patrimônio líquido; e (ii) índice de dívida líquida consolidada/EBITDA menor ou igual a 3,25. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava adimplente em
relação a esses índices.
18.10. Hedge de fluxo de caixa
A Companhia fez uso de contratos em moeda estrangeira (NDF - Non Deliverable Forward) para se proteger
da variação cambial do COP/BRL em virtude do processo de reorganização da operação na América Latina
descrito na nota explicativa nº 13.1. Os contratos de NDFs foram designados para hedge de fluxo de caixa e
já estão encerrados em 31 de dezembro de 2019. O efeito resultante dessa transação está na consideração
paga na aquisição de Éxito.
19.
Instrumentos Financeiros
Ativos financeiros são reconhecidos quando a Companhia ou sua controlada assumem direitos contratuais de
receber caixa ou outros ativos financeiros de contratos nos quais são parte. Ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram ou foram transferidos subs- 19.6.
tancialmente os riscos e benefícios para terceiros. Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou
obrigações são retidos na transferência pela Companhia.
Passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia e/ou sua controlada assumem obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros por meio de um contrato no qual
são parte. Passivos financeiros são desreconhecidos quando são quitados, extintos ou expirados.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exijam entrega de ativos dentro de um prazo definido por
regulamento ou convenção no mercado (negociações em condições normais) são reconhecidas na data da negociação, isto é, na data em que a Companhia e sua controlada comprometem-se a comprar ou vender o ativo.
19.1. Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: a
custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados (“VJORA”) - ou valor justo por meio de resultado
(“VJR”). A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de
negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais.
Derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos
de caixa contratuais; e
• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de
principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
• seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do
investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, conforme
descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda
os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado, VJORA ou VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC
48/IFRS 9).
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor
justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis
à sua aquisição.
• Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo.
O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
• Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo
amortizado utilizando o método do juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao
valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
• Ativos financeiros ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os
rendimentos de juros calculados utilizando o método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e perdas por
redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em
ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
19.2. Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
Um ativo financeiro (ou, conforme o caso parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
• Expiram os direitos de recebimento de fluxos de caixa; e
• A Companhia e sua controlada transfere seus direitos de recebimento de fluxos de caixa do ativo ou assume
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos a um terceiro, nos termos de um acordo
de repasse; e (a) a Companhia transferiu substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios relativos ao
ativo; ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios
relativos ao ativo, mas transferiu o seu controle.
Quando a Companhia e sua controlada cedem seus direitos de recebimento de fluxos de caixa de um ativo ou
celebra acordo de repasse sem ter transferido ou retido substancialmente a totalidade dos riscos e benefícios
relativos ao ativo ou transferido o controle do ativo, o ativo é mantido e reconhece um passivo correspondente.
O ativo transferido e o passivo correspondente são mensurados de forma que reflita os direitos e as obrigações retidas pela Companhia e sua controlada.
Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação subjacente ao passivo é quitada, cancelada ou
expirada.
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, mediante termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal substituição
ou modificação é tratada como desreconhecimento do passivo original e reconhecimento de um novo passivo,
e a diferença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado do exercício.
19.3. Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados líquidos nas demonstrações financeiras,
se, e somente se, houver o direito de compensação dos valores reconhecidos e intenção de liquidar em base
líquida ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
19.4. Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para limitar a exposição à variação não relacionada
ao mercado local como swaps de taxas de juros e swaps de variação cambial. Tais instrumentos financeiros
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que o contrato derivativo é celebrado e
posteriormente remensurados pelo valor justo no encerramento dos exercícios. Os derivativos são contabilizados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como passivos financeiros quando negativo.
Os ganhos ou perdas resultantes das alterações do valor justo dos derivativos são contabilizados diretamente
no resultado do exercício.
No início do relacionamento de hedge, a Companhia designa formalmente e documenta a relação de hedge
à qual deseja aplicar à contabilização de hedge, e o seu objetivo e a estratégia de gestão de risco para
contratá-lo. A documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou operação protegida, a
natureza do risco protegido e o modo como a Companhia deverá avaliar a eficácia das alterações do valor
justo do instrumento de hedge na neutralização da exposição a alterações do valor justo do item protegido ou

Data
Emissão Vencimento
04/07/2019
03/07/2020
04/07/2019
05/07/2021
04/07/2019
04/07/2022
04/07/2019
04/07/2023
04/07/2019
04/07/2024
04/07/2019
04/07/2025
04/09/2019
20/08/2020
04/09/2019
20/08/2021
04/09/2019
20/08/2022
04/09/2019
20/08/2023

Encargos financeiros
anuais
CDI + 0,72% a.a.
CDI + 0,72% a.a.
CDI + 0,72% a.a.
CDI + 0,72% a.a.
CDI + 0,72% a.a.
CDI + 0,72% a.a.
CDI + 1,60% a.a.
CDI + 1,74% a.a.
CDI + 1,95% a.a.
CDI + 2,20% a.a.

Preço unitário
(em reais)
51.537.614
51.537.614
51.537.614
51.537.614
51.537.614
51.537.614
500
1.022
1.023
1.024

Controladora
31/12/2019
52
52
52
258
206
206
1.001
2.044
2.045
2.046
(79)
7.883
1.156
6.727

Consolidado
31/12/2019
52
52
52
258
206
206
1.001
2.044
2.045
2.046
(79)
7.883
1.156
6.727

do fluxo de caixa atribuível ao risco protegido. A expectativa é de que esses hedges sejam altamente eficazes
na neutralização das alterações do valor justo ou do fluxo de caixa, sendo avaliados permanentemente para
determinar se realmente estão sendo altamente eficazes ao longo de todos os exercícios dos relatórios financeiros para os quais foram designados.
São registrados como hedges de valor justo, adotando os seguintes procedimentos:
• A alteração do valor justo de um instrumento financeiro derivativo classificado como hedge de valor justo é
reconhecida como resultado financeiro. A alteração do valor justo do item protegido é registrada como parte
do valor contábil do item protegido, sendo reconhecido na demonstração do resultado do exercício; e
• No cálculo de valor justo, as dívidas e os swaps são mensurados por meio de taxas divulgadas no mercado
financeiro e projetadas até a data do seu vencimento. A taxa de desconto utilizada para o cálculo pelo método
de interpolação dos empréstimos em moeda estrangeira é desenvolvida através das curvas DDI, Cupom limpo
e DI, índices divulgados pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3 - Brasil, Bolsa, Balcão) e, para os empréstimos em moeda nacional, é utilizada a curva DI, índice divulgado pela CETIP e calculado pelo método da
interpolação exponencial.
A Companhia utiliza instrumentos financeiros somente para proteção de riscos identificados limitados a 100%
do valor desses riscos. As operações com derivativos são exclusivamente utilizadas para reduzir a exposição
à flutuação de moeda estrangeira e taxa de juros, para a manutenção do equilíbrio da estrutura de capital.
Hedge de fluxo de caixa
Os instrumentos derivativos são registrados como hedge de fluxo de caixa, adotando os seguintes procedimentos:
• A parte eficaz do ganho, ou perda, do instrumento de hedge é reconhecida diretamente no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes, e caso a proteção deixe de atender ao índice de hedge, mas o objetivo
do gerenciamento de risco permanece inalterado, a Companhia deve ajustar “reequilibrar” o índice de hedge
para atender os critérios de qualificação.
• Qualquer ganho ou perda remanescente no instrumento de hedge (inclusive decorrentes do “reequilíbrio” do
índice de hedge) é uma inefetividade, e, portanto, deve ser reconhecida no resultado.
• Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos imediatamente para a
demonstração do resultado junto com a transação objeto de hedge ao afetar o resultado, por exemplo, quando
a receita ou despesa financeira objeto de hedge for reconhecida ou quando uma venda prevista ocorrer. Quando o item objeto de hedge for o custo de um ativo ou passivo não financeiro, os valores contabilizados no patrimônio líquido são transferidos ao valor contábil inicial do ativo ou passivo não financeiro.
• A Companhia deve descontinuar prospectivamente a contabilização de hedge somente quando a relação de
proteção deixar de atender aos critérios de qualificação (após levar em consideração qualquer reequilíbrio da
relação de proteção).
• Se a ocorrência da transação prevista ou compromisso firme não for mais esperada, os valores anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são transferidos para a demonstração do resultado. Se o instrumento de
hedge expirar ou for vendido, encerrado ou exercido sem substituição ou rolagem, ou se a sua classificação
como hedge for revogada, os ganhos ou perdas anteriormente reconhecidas no resultado abrangente permanecem diferidos no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes até que a transação prevista ou compromisso firme afetem o resultado.
Perda no valor recuperável de Ativos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38/IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de perda por redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não
se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações) ou ativos financeiros mensurados a VJR.
De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases:
• Perdas de crédito esperadas para 12 meses (modelo geral): estas são perdas de crédito que resultam de
possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço, e subsequentemente, caso
haja uma deterioração do risco de crédito, para a vida inteira do instrumento.
• Perdas de crédito esperadas para a vida inteira (modelo simplificado): estas são perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.
• Expediente prático: estas são perdas de crédito esperadas e consistentes com informações razoáveis e
sustentáveis disponíveis, na data do balanço sobre eventos passados, condições atuais e previsões de condições econômicas futuras, que permitam verificar a perda provável futura baseada na perda de crédito histórica ocorrida de acordo com o vencimento dos títulos.
A Companhia mensura provisões para perdas com contas a receber e outros recebíveis e ativos contratuais
por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, sendo que para as contas a receber de
clientes, cuja a carteira de recebíveis é pulverizada, aluguéis a receber e é aplicado o expediente pratico por
meio da adoção de uma matriz de perdas para cada faixa de vencimento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e
suportáveis que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e
considerando informações de projeções.
A Companhia presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou significativamente se este
estiver com mais de 90 dias de atraso.
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
• é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
• o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias.
A Companhia determina o risco de crédito de um título de dívida pela análise do histórico de pagamentos,
condições financeiras e macroeconômicas atuais da contra parte e avaliação de agências de rating quando
aplicáveis, avaliando assim cada título individualmente.
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo
durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.
• Mensuração de perdas de crédito esperadas: Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas
pela probabilidade de perdas de crédito baseados nas perdas históricas e projeções de premissas relacionadas. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa
(ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de
caixa que a Companhia espera receber).
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro.
• Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito: Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados
a VJORA tem indícios de perda no seu valor recuperável. Um ativo financeiro possui indícios de perda por redução ao valor recuperável quando ocorrem um ou mais eventos com impacto negativo nos fluxos de caixa
futuro estimados do ativo financeiro.
• Apresentação da perda por redução ao valor recuperável: Provisão para perdas para ativos financeiros
mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos ativos.
Para instrumentos financeiros mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida em ORA, em vez
de reduzir o valor contábil do ativo.
As perdas por redução ao valor recuperável relacionadas ao contas a receber de clientes e outros recebíveis,
incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na demonstração do resultado e ORA. As perdas dos valores recuperáveis de outros ativos financeiros são apresentadas em “despesas com vendas”.
• Contas a receber e ativos contratuais: A Companhia considera o modelo e algumas das premissas utilizadas no cálculo dessas perdas de crédito esperadas como as principais fontes de incerteza da estimativa.
As posições dentro de cada grupo foram segmentadas com base em características comuns de risco de
crédito, como:
• Nível de risco de crédito e histórico de perdas - para clientes atacadistas e locação de imóveis; e
• Status de inadimplência risco de default e histórico de perdas - para administradoras de cartão de crédito e
outros clientes.
Os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas demonstrações financeiras, por categoria, são os seguintes:
Controladora
Consolidado
Valor contábil
Valor contábil
Notas 31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Ativos financeiros
Reapresentado
Reapresentado
Custo amortizado
Aplicação financeiras
–
–
51
–
Partes relacionadas - ativo
11
29
11
97
11
Contas a receber e outras contas a receber 7 e 8
280
120
794
120
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
6
1.876
1.411
5.026
1.411
Aplicação financeiras avaliadas
a valor justo
–
–
2
–
Instrumentos financeiros - Hedge
de valor justo - “Ponta Ativa”
10
52
40
52
Valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
Aplicação financeiras avaliadas
a valor justo
–
–
19
–
Contas a receber com administradoras
de cartões de crédito e tickets de vendas 7 e 8
48
51
48
51
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros
- custo amortizado
Partes relacionadas - passivo
(94)
(104)
(152)
(104)
Fornecedores
17
(4.562)
(3.607)
(9.770)
(3.607)
Financiamento por compra de ativos
(50)
–
(101)
–
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
19.7.4. Risco de gestão de capital
Controladora
Consolidado
O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma classifiValor contábil
Valor contábil
cação de crédito e uma razão de capital bem estabelecida, a fim de apoiar os negócios e maximizar o valor
Notas 31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
para o acionista. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas
Reapresentado
Reapresentado
condições econômicas.
Empréstimos e financiamentos
18
(509)
(28)
(842)
(28)
A estrutura de capital está assim demonstrada:
Debêntures
(7.884)
–
(7.884)
–
Controladora
Consolidado
Valor justo por meio do resultado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Empréstimos e financiamentos,
Empréstimos e financiamentos
(8.477)
(778)
(8.821)
(778)
incluindo derivativos
18
(84)
(750)
(84)
(750)
(–) Caixa e equivalentes de caixa
1.876
1.411
5.026
1.411
Instrumentos financeiros - Hedge
(–) Instrumentos financeiros derivativos
10
52
21
52
de valor justo - “Ponta Passiva”
–
–
(11)
–
Caixa líquido
(6.591)
685
(3.774)
685
Instrumentos financeiros
Patrimônio líquido
(7.098)
(4.092)
(9.664)
(4.092)
s/fornecedores - Hedge de valor
% Caixa líquido sobre Patrimônio líquido
93%
17%
39%
17%
justo - “Ponta Passiva”
–
–
(8)
–
Opção de venda Grupo Disco (*)
–
–
(466)
– 19.7.5. Risco de gestão de liquidez
Exposição líquida
(10.940)
(2.844)
(13.241)
(2.844)
A Companhia gerencia o risco de liquidez através do acompanhamento diário do fluxo de caixa, controle dos
(*) Vide nota nº 19.10.
vencimentos dos ativos e dos passivos financeiros.
O valor justo de outros instrumentos financeiros descritos na tabela anterior se aproximam do valor contábil
O quadro abaixo resume o perfil do vencimento do passivo financeiro da Companhia em 31 de dezembro de
com base nas condições de pagamento existentes. Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amor2019.
tizado cujos valores justos diferem dos saldos contábeis, encontram-se divulgado na nota explicativa nº 19.10.
Controladora
Menos de 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos
Total
A Companhia adota métodos e procedimentos de controle de risco, tais como descritos abaixo:
Empréstimos e financiamentos
51
683
31
765
19.7. Considerações sobre os fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e sua controlada
Debêntures
1.472
7.630
312 9.414
19.7.1. Risco de Crédito
Instrumentos financeiros derivativos
(3)
(11)
(3)
(17)
• Caixa e equivalentes de caixa
Passivo de arrendamento
109
518
1.258 1.885
A fim de minimizar o risco de crédito são adotadas políticas de investimentos em instituições financeiras
Fornecedores
4.562
–
– 4.562
aprovadas pelo Comitê Financeiro da Companhia, considerando-se os limites monetários e as avaliações de
Total
6.191
8.820
1.598 16.609
instituições financeiras, as quais são constantemente atualizados.
Consolidado
• Contas a receber
Menos de 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos
Total
Empréstimos e financiamentos
342
735
31 1.108
O risco de crédito relativo as contas a receber é minimizado pelo fato de grande parte das vendas serem reaDebêntures
1.472
7.630
312 9.414
lizadas por meio de cartões de crédito. Parte desses recebíveis são antecipados aos bancos e às administraInstrumentos financeiros derivativos
6
(11)
(3)
(8)
doras de cartões de crédito, com o objetivo de prover o capital de giro e isso proporciona o desreconhecimenPassivo de arrendamento
404
1.323
2.024 3.751
to das contas a receber em virtude da transferência do risco de crédito, benefícios e controle sobre tais ativos.
Fornecedores
9.770
–
– 9.770
Adicionalmente, principalmente para as contas a receber parceladas, a Companhia monitora o risco pela conTotal
11.994
9.677
2.364 24.035
cessão de crédito e pela análise constante dos saldos de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
A Companhia também incorre em risco de contraparte relacionado aos instrumentos derivativos, esse risco é 19.8. Instrumentos financeiros derivativos
Algumas operações de swap são classificadas como hedge de valor justo, cujo objetivo é proteger da exposimitigado pela política de efetuar transações, dentro das políticas aprovadas, pelos órgãos de governança.
ção cambial (dólares norte-americanos) e das taxas de juros fixas, convertendo a dívida em taxa de juros e
Não há saldos a receber ou vendas a clientes que sejam, individualmente, superiores a 5% das contas a
moeda locais.
receber ou receitas.
Em 31 de dezembro de 2019, o valor de referência dos contratos era R$106 (R$705 em 31 de dezembro de
19.7.2. Risco de taxa de juros
2018). Essas operações são usualmente contratadas nos mesmos termos de valores, prazos e taxas e realizaA Companhia e sua controlada obtêm empréstimos e financiamentos com as principais instituições financeidas com instituição financeira do mesmo grupo econômico, observados os limites fixados pela Administração.
ras para atender às necessidades de caixa para suportar os investimentos. Consequentemente, a Companhia
De acordo com as políticas da tesouraria da Companhia, não são permitidas contratações para quaisquer fins:
e sua controlada estão expostas, principalmente, ao risco de flutuações relevantes na taxa de juros, especialde swaps com limitadores (“caps”), margens, cláusulas de arrependimento, duplo indexador, opções flexíveis
mente a taxa relativa à parte passiva das operações com derivativos (hedge de exposição cambial) e às díviou quaisquer outras modalidades de operações diferentes dos swaps tradicionais para proteção de dívidas.
das referenciadas em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexado ao CDI, neutraliza parcialmenO ambiente de controles internos da Companhia foi desenhado de maneira que garanta que as transações
te o risco de flutuações nas taxas de juros.
celebradas estejam em conformidade com as políticas da tesouraria.
19.7.3. Risco da taxa de câmbio
A Companhia calcula a efetividade das operações cuja contabilização de hedge é aplicada, quando de sua
As flutuações nas taxas de câmbio podem acarretar aumento dos saldos passivos de empréstimos em moeda
contratação e em bases contínuas. As operações de hedges contratadas no exercício findo em 31 de dezemestrangeira, por isso a Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, tais como swaps, que visam
bro de 2019, apresentaram efetividade em relação às dívidas objeto dessa cobertura. Para as operações com
mitigar o risco de exposição cambial, transformando o custo da dívida em moeda e taxa de juros locais.
derivativos qualificados como contabilidade de proteção (hedge accounting), conforme o CPC 48/IFRS 9, a
dívida objeto da proteção é também ajustada a valor justo.
O Grupo Éxito utiliza derivativos como proteção para variação cambial sobre importações.
Controladora
Valor de referência
Valor justo
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
Swap com contabilização de hedge
Objeto de hedge (dívida)
Posição ativa (comprada)
Taxa pré-fixada
USD + Fixa
EUR + Fixa
Posição passiva (vendida)
Posição de hedge líquida

Consolidado
Valor de referência
Valor justo
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018

106

705

84

750

750

705

84

750

106
–
–
(106)
–

106
599
–
(705)
–

84
–
–
(73)
11

95
655
–
(698)
52

95
655
–
(698)
52

106
599
–
(705)
–

84

95
655
–
(698)
52

Ganhos e perdas realizados e não realizados sobre esses contratos durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 são registrados no resultado financeiro líquido, e o saldo a receber pelo seu valor justo é de
R$10 (R$52 em 31 de dezembro de 2018), o ativo está registrado na rubrica de “Instrumentos financeiros” e
o passivo em “Empréstimos e financiamentos”.
Os efeitos de hedge ao valor justo por meio do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
resultaram em um ganho de R$30 (R$69 em 31 de dezembro de 2018).
19.8.1. Valores justos dos instrumentos financeiros derivativos
Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado entre partes com
conhecimento e voluntariamente em uma operação em condições de mercado.
Os valores justos são calculados pela projeção do fluxo de caixa futuro das operações, usando as curvas do CDI
e descontando-os ao valor presente, usando taxas de mercado do CDI para swap, que são divulgadas pela B3.
Os valores a mercado dos swaps cupons cambiais “versus” CDI foram obtidos utilizando-se as taxas de câmbio de mercado vigentes na data em que as demonstrações financeiras são levantadas e as taxas projetadas
pelo mercado calculadas com base nas curvas de cupom da moeda.
Para a apuração do cupom das posições indexadas em moeda estrangeira foi adotada a convenção linear 360 dias corridos e para a apuração do cupom das posições indexadas em CDI foi adotada a convenção
exponencial - 252 dias úteis.
19.9. Análise da sensibilidade dos instrumentos financeiros
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas datas de
vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3.
Dessa maneira, no cenário provável (I) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros. Para
os cenários (II) e (III), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade, considerou-se, conforme determinado
nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até
um ano dos instrumentos financeiros.
Para o cenário provável, a taxa de câmbio ponderada definida foi de R$4,47 no vencimento, e a taxa de juros
ponderada foi de 4,89% ao ano.
No caso dos instrumentos financeiros derivativos (destinados à proteção da dívida financeira), as variações
dos cenários são acompanhadas dos respectivos objetos de proteção, indicando que os efeitos não
são significativos.
A Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise de sensibilidade abaixo, para cada
um dos cenários mencionados.
(i) Outros instrumentos financeiros
Risco Saldo em
Projeções de mercado
Transações
(Redução do CDI) 31/12/2019 Cenário (I) Cenário (II) Cenário (III)
Empréstimos e financiamentos
Contrato de swap de taxa
pré-fixada (ponta passiva)
101,88% do CDI
(73)
(211)
(214)
(218)
Debêntures
(7.963)
(8.349)
(8.446)
(8.542)
Efeito líquido (perda) total
(8.036)
(8.560)
(8.660)
(8.760)
Equivalentes de caixa
87,71%
1.809
1.888
1.869
1.849
Exposição líquida ganho (perda):
(6.227)
(6.672)
(6.791)
(6.911)
Efeito líquido ganho (perda):
–
(445)
(564)
(684)
O teste de sensibilidade do Grupo Éxito considera o ambiente econômico em que a empresa opera. No cenário I são utilizadas a últimas taxas conhecidas, no cenário II é considerado um acréscimo de 10% e no cenário
III um decréscimo de 10%.
Cenário I: Índice Bancário de Referência na Colômbia (IBR) disponível na data de fechamento de 4,134%.
Cenário II: acréscimo de 0,4134% no IBR e para Libor a 90 dias um acréscimo de 0,1763%.
Cenário III: decréscimo de 0,4134% no IBR e para Libor a 90 dias um decréscimo de 0,1763%.
Projeções de mercado
Transações
Saldo em 31/12/2019 Cenário (I) Cenário (II) Cenário (III)
Empréstimos e financiamentos
(320)
(320)
(321)
(320)
19.10. Mensuração de valor justo
A Companhia divulga o valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo e dos instrumentos
financeiros mensurados ao custo amortizado cujos respectivos valores justos diferem dos saldos contábeis,
conforme o CPC 46, os quais se referem a conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações. Os níveis
de hierarquia do valor justo estão definidos abaixo:
Nível 1: mensuração do valor justo na data do balanço utilizando preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.
Nível 2: mensuração do valor justo na data do balanço utilizando outras premissas significativas observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1.
Nível 3: mensuração do valor justo na data do balanço utilizando dados não observáveis para o ativo ou passivo.
As informações para esses modelos são obtidas, sempre que possível, de mercados observáveis ou informações, de operações e transações comparáveis no mercado. Os julgamentos incluem um exame das informações, tais como risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Eventuais alterações das premissas referentes
a esses fatores podem afetar o valor justo demonstrado dos instrumentos financeiros.
No caso de instrumentos financeiros não negociados ativamente, o valor justo baseia-se em técnicas de avaliação definidas pela Companhia e compatíveis com as práticas usuais do mercado. Essas técnicas incluem a
utilização de operações de mercado recentes entre partes independentes, o “benchmarking” do valor justo de
instrumentos financeiros similares, a análise do fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.
Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a receber de clientes, de contas a pagar a
fornecedores são equivalentes aos seus valores contabilizados.
A tabela a seguir apresenta a hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados a
valor justo e dos instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado, cujo valor justo está sendo
divulgado nas demonstrações financeiras:
Controladora
Valor contábil
Valor justo
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Nível (*)
Swaps de taxas de juros
10
52
10
42
2
Empréstimos e Financiamentos (valor justo)
(84)
(741)
(84)
(741)
2
Empréstimos e financiamentos (custo amortizado)
(8.393)
(37)
(7.723)
(37)
2
(8.467)
(726)
(7.797)
(736)
Consolidado
Valor contábil
Valor justo
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Nível (*)
Swaps de taxas de juros
40
52
10
42
2
Empréstimos e financiamentos (valor justo)
(95)
(741)
(84)
(741)
2
Empréstimos e financiamentos (custo amortizado)
(8.726)
(37)
(8.056)
(37)
2
Opção de venda Grupo Disco (*)
(466)
–
(466)
–
3
(9.247)
(726)
(8.596)
(736)
(*) Os acionistas minoritários da entidade Grupo Disco del Uruguay S.A., subsidiária do Grupo Éxito, têm uma
opção de venda exercível baseada em uma fórmula que utiliza informações como lucro líquido, EBITDA - lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e dívida líquida, além dos valores fixos determinados
em contrato e a variação cambial aplicável para conversão à moeda funcional. Essa opção de venda foi apresentada em “Aquisição de participação minoritária”.
Não houve movimentação entre os níveis de mensuração do valor justo no exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.
Os swaps de taxa de juros, moeda estrangeira e empréstimos e financiamentos são classificados no nível 2,
pois são utilizados inputs de mercado prontamente observáveis, como por exemplo, previsões de taxas de
juros, cotações de paridade cambial à vista e futura.

–

–
(73)
11

19.11. Posição consolidada das operações com instrumentos financeiros derivativos
A Companhia e sua controlada mantem contratos de derivativos nas seguintes instituições financeiras: Itaú
BBA, Bradesco, Banco Tokyo, Scotiabank, Credit Agricole Corporate, Banco de Bogotá, BBVA, BNP, BBVA,
Davivenda, Bancolombia, HSBC e Corficolombia.
A posição consolidada das operações de instrumentos financeiros derivativos em aberto está apresentada no
quadro a seguir:
Valor de VenciControladora
Consolidado
Descrição
referência mento 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Swaps cambiais registrados na Central de Custódia
e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP
US$ X CDI
US$ 100 2019
–
42
–
42
US$ X CDI
US$ 70 2019
–
1
–
1
Swaps de taxa de juros registrados na CETIP
Taxa pré-fixada x CDI
R$ 54 2027
5
5
5
5
Taxa pré-fixada x CDI
R$ 52 2027
5
4
5
4
Derivativos - Hedge de valor justo - Brasil
10
52
10
52
Dívida
USD - COP
US$ 211 2020
–
–
20
–
USD - COP
US$ 3 2022
–
–
1
–
Taxa de juros - COP
COP 673.109 2020
–
–
(1)
–
Taxa de juros - COP
COP 138.440 2021
–
–
(1)
–
Dívida
USD - COP
USD 56 2020
–
–
(8)
–
Derivativos - Grupo Éxito
–
–
11
–
20.
Provisão para demandas judiciais
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
em virtude de um evento passado, é provável que seja necessária uma saída de recursos para liquidar a obrigação, e seja possível fazer uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. A despesa relacionada à eventual provisão é registrada no resultado do exercício, líquida do eventual reembolso. Para os casos de honorários sobre êxito, a Companhia têm como política o provisionamento no momento em que os honorários são
incorridos, ou seja, quando do julgamento em definitivo das causas, sendo divulgados nas notas explicativas
os montantes envolvidos para as causas ainda não finalizadas.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a
jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais, a sua relevância jurídica, o histórico de
ocorrência e valores envolvidos e a avaliação dos advogados externos.
A provisão para demandas judiciais é estimada pela Companhia e corroborada por seus consultores jurídicos
e foi estabelecida em um montante considerado suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis.
Controladora
Consolidado
PrevidenPrevidenTribuciária e
Tribuciária e
tário trabalhista Cíveis Total tário trabalhista Cíveis Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
199
52
33 284
199
52
33 284
Adições
2
8
10
20
2
8
10
20
Reversão
(49)
(11)
(6) (66)
(49)
(11)
(6) (66)
Pagamento
–
(2)
(4)
(6)
–
(2)
(4)
(6)
Atualização monetária
(5)
6
3
4
(5)
6
3
4
Saldo em 31 de dezembro de 2018
147
53
36 236
147
53
36 236
Adições
16
11
9
36
16
12
13
41
Reversão
(10)
(8)
(4) (22)
(10)
(8)
(4) (22)
Pagamento
(13)
(2)
(6) (21)
(13)
(2)
(7) (22)
Atualização monetária
3
7
1
11
3
7
1
11
Aquisição de Sociedade
–
–
–
–
76
13
14 103
Ajuste de conversão
para moeda de apresentação
–
–
–
–
2
–
–
2
Saldo em 31 de dezembro de 2019
143
61
36 240
221
75
53 349
20.1. Tributários
Processos tributários fiscais estão sujeitos, por lei, a atualização monetária mensal, que se refere a um ajuste
no montante de provisões com base em taxas dos indexadores utilizados por cada jurisdição fiscal. Tanto os
encargos de juros quanto as multas, quando aplicáveis, foram computados e provisionados com respeito aos
montantes não pagos.
Os principais processos tributários provisionados são como segue:
20.1.1. Fiscais
A Companhia tem outras demandas tributárias que, de acordo com a análise de seus consultores jurídicos,
foram provisionadas. São elas: (i) questionamento referente a não aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP); (ii) questionamentos ao Fisco Estadual sobre a alíquota do ICMS calculadas nas faturas de energia
elétrica; (iii) cesta básica; e (iv) demais assuntos.
A controlada Éxito e suas subsidiárias discutem temas tributários relacionados ao imposto de valor agregado,
imposto de propriedade e impostos de indústria e comércio no montante de R$77 em 31 de dezembro de 2019.
O montante provisionado em 31 de dezembro de 2019 para esses assuntos é de R$143 para a Companhia
(R$147 em 31 de dezembro de 2018) e R$221 para o Consolidado.
20.2. Trabalhista
A Companhia é parte em vários processos trabalhistas, principalmente devido a demissões no curso normal de
seus negócios. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia mantinha uma provisão no montante de R$61 (R$53
em 31 de dezembro de 2018), referente ao potencial de risco de perda em relação as reclamações trabalhistas.
A Administração, com o auxílio de seus consultores jurídicos, avalia essas demandas registrando provisões para
perdas quando razoavelmente estimadas, considerando as experiências anteriores em relação aos valores demandados. Em 31 de dezembro de 2019, o Consolidado mantinha uma provisão no montante de R$75.
20.3. Cível e outros
A Companhia responde a ações de natureza cível (indenizações, cobranças, entre outras) e que se encontram
em diferentes fases processuais e em diversos fóruns judiciais. A Administração da Companhia constitui provisões em montantes considerados suficientes para cobrir decisões judiciais desfavoráveis quando seus consultores jurídicos internos e externos entendem que as perdas sejam prováveis.
Entre esses processos destacam-se:
A Companhia ajuíza e responde a diversas ações revisionais e renovatórias, onde há discussão sobre os valores de aluguéis atualmente pagos por ela. A Companhia constitui provisão da diferença entre o valor originalmente pago pelas lojas e os valores pleiteados pela parte contrária na ação judicial, quando há o entendimento dos consultores jurídicos internos e externos de que há a probabilidade de ser alterado o valor da locação pago pela entidade. Em 31 de dezembro de 2019, o montante da provisão para essas ações é de R$28
(R$28 em 31 de dezembro de 2018), para as quais não há depósitos judiciais.
A Companhia ajuíza e responde a algumas ações judiciais relacionadas a multas aplicadas por órgãos fiscalizadores da administração direta e indireta da União, Estados e Municípios, dentre eles destacam-se órgãos
de defesa do consumidor (PROCONs, INMETRO e Prefeituras). A Companhia, com o auxílio de seus consultores jurídicos, avalia essas demandas registrando provisões para desembolsos prováveis de caixa de acordo
com a estimativa de perda. Em 31 de dezembro de 2019, o montante da provisão para essas ações é de R$8
(R$8 em 31 de dezembro de 2018).
A controlada Éxito e suas subsidiárias respondem a algumas ações judiciais relacionadas a casos de responsabilidade civil, processos por condições locatícias e demais temas no montante de R$17 em 31 de dezembro
de 2019.
O total das demandas cíveis e regulatórias em 31 de dezembro de 2019 da Companhia é de R$36 (R$36 em
31 de dezembro de 2018) e do Consolidado é de R$53.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
20.4.

20.5.

20.6.
20.7.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

22.

23.

Outros passivos contingentes não provisionados
A Companhia e sua controlada possuem outras demandas que foram analisadas por assessores jurídicos e
consideradas como possíveis, mas não prováveis, portanto, não provisionadas, totalizando um montante atualizado de R$2.406 em 31 de dezembro de 2019 (R$2.405 em 31 de dezembro de 2018), e são relacionadas
principalmente a:
IRPJ, IRRF, CSLL - A Companhia possui uma série de autuações relativas a processos de compensações,
glosa de ágio, divergências de recolhimentos e pagamentos a maior, multa por descumprimento de obrigação
acessória, entre outros de menor expressão. O montante envolvido equivale a R$457 em 31 de dezembro de
2019 (R$440 em 31 de dezembro de 2018).
COFINS, PIS - A Companhia vem sendo questionada sobre divergências de recolhimentos e pagamentos a
maior; multa por descumprimento de obrigação acessória, glosa de créditos de COFINS e PIS dentre outros
assuntos. Referidos processos aguardam julgamento na esfera administrativa e judicial. O montante envolvido
nessas autuações é de R$666 de 31 de dezembro de 2019 (R$667 em 31 de dezembro de 2018).
ICMS - A Companhia foi autuada pelo fisco estadual quanto à apropriação de créditos de: (i) aquisições de
fornecedores considerados inabilitados perante o cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual; e (ii) dentre
outros. A soma dessas autuações monta a R$1.157 em 31 de dezembro de 2019 (R$1.195 em 31 de dezembro de 2018), as quais aguardam julgamento definitivo tanto na esfera administrativa como na judicial.
ISS, IPTU, Taxas e outros - Referem-se às autuações de divergências de recolhimentos de IPTU, multas por
descumprimento de obrigações acessórias, ISS - ressarcimento de despesas com publicidade e taxas diversas, cujo valor monta R$13 em 31 de dezembro de 2019 (R$27 em 31 de dezembro de 2018) e que aguardam
decisões administrativas e judiciais.
INSS - A Companhia foi autuada pela incidência de encargos sociais sobre benefícios concedidos aos seus
funcionários, entre outros assuntos, cuja perda possível corresponde a R$21 em 31 de dezembro de 2019
(R$20 em 31 de dezembro de 2018). Os processos estão em discussão administrativa e judicial.
Outras demandas judiciais - referem-se a ações imobiliárias em que a Companhia pleiteia a renovação dos
contratos de locação e fixação de aluguéis de acordo com valores praticados no mercado, ações no âmbito
da justiça cível, juizado especial cível e processos administrativos instaurados por órgãos fiscalizadores como
órgãos de defesa do consumidor (PROCONs), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, dentre outros, totalizando R$20 em
31 de dezembro de 2019 (R$56 em 31 de dezembro de 2018).
A Companhia tem por prática contratar advogados externos para defesa das autuações fiscais, cuja remuneração está vinculada à um percentual a ser aplicado sobre o valor do êxito no desfecho judiciais desses processos. Estes percentuais podem variar de acordo com os fatores qualitativos e quantitativos de cada processo, sendo que em 31 de dezembro de 2019 o valor estimado, caso todos os processos fossem finalizados com
êxito, é de aproximadamente R$19 (R$14 em 31 de dezembro de 2018).
A controlada Éxito e suas subsidiárias possuem um montante de R$72 de processos com probabilidade de
perdas possíveis em 31 de dezembro de 2019, em sua maioria relacionados a temas tributários.
Garantias
A Companhia concedeu garantias aos processos judiciais de natureza cível, trabalhista e tributária, abaixo
descrita:
Controladora e Consolidado
Processos
Imóveis
Cartas de fiança
Total
Tributários
18
262
280
Trabalhistas
–
57
57
Cíveis e outros
–
19
19
Total
18
338
356
O custo das garantias é aproximadamente 0,59% do valor das causas e é registrado para despesa pela fluência do prazo.
Fiscalizações
De acordo com a legislação fiscal atual, impostos municipais, federais, estaduais e contribuições previdenciárias estão sujeitas a fiscalizações em períodos que variam entre 5 e 30 anos.
Depósitos judiciais
A Companhia está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições e obrigações trabalhistas e
efetuou depósitos judiciais, de montantes equivalentes as decisões legais finais, e depósitos em caução relacionados com as provisões para processos judiciais.
A Companhia possui registrado em seu ativo valores referentes a depósitos judiciais.
Controladora e Consolidado
Processos
31/12/2019
31/12/2018
Tributários
69
67
Trabalhistas
43
41
Cíveis e outras
9
10
Total
121
118
Operações de arrendamento mercantil
Obrigações de arrendamento mercantil
Na celebração de contrato, a Companhia avalia se o contrato é, ou contém, um arrendamento. O contrato é,
ou contém, um arrendamento se ele transfere o direito de controlar o uso de ativo identificado por um determinado período em troca de contraprestação.
A Companhia arrenda equipamentos e espaços comerciais, incluindo lojas e centros de distribuição, em contratos canceláveis e não canceláveis de arrendamento mercantil. Os prazos dos contratos variam substancialmente entre 5 e 20 anos.
A Companhia como arrendatária
A Companhia avalia seus contratos de arrendamento com o objetivo de identificar relações de aluguel de um
direito de uso, usando das isenções previstas para os contratos de prazo inferior a doze meses e de valor
individual do ativo abaixo de US$5.000 (cinco mil dólares).
Os contratos são então registrados, quando do início do arrendamento, como Passivo de Arrendamento em
contrapartida ao Direito de Uso (notas explicativas nº 15 e 16), ambos pelo valor presente dos pagamentos
mínimos do arrendamento, utilizando a taxa de juros implícita do contrato, se esta puder ser utilizada, ou taxa
de juros incremental considerando empréstimos obtidos pela Companhia.
O prazo do arrendamento utilizado na mensuração corresponde ao prazo que o arrendatário está razoavelmente
certo de exercer a opção de prorrogar o arrendamento ou de não exercer a opção para rescindir o arrendamento.
Subsequentemente, os pagamentos efetuados são segregados entre encargos financeiros e redução do passivo de arrendamento, de modo a se obter uma taxa de juros constante no saldo do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira do período.
Os ativos de direito de uso dos contratos de arrendamento são amortizados pelo prazo do arrendamento.
As capitalizações de melhorias, benfeitorias e reformas efetuadas nas lojas são amortizadas ao longo de sua
vida útil estimada ou do prazo esperado de utilização do ativo, limitado se houver evidências de que o contrato de arrendamento não será prorrogado.
Os aluguéis variáveis são reconhecidos como despesas nos exercícios em que são incorridos.
A Companhia como arrendadora
Os arrendamentos mercantis em que a Companhia não transfere substancialmente a totalidade dos riscos e
benefícios da titularidade do ativo são classificados como arrendamentos mercantis operacionais. Os custos
iniciais diretos de negociação dos arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao valor contábil
do ativo arrendado e reconhecidos ao longo do prazo do contrato, na mesma base das receitas de aluguéis.
Os aluguéis variáveis são reconhecidos como receitas nos exercícios em que são auferidos.
Os contratos de arrendamento mercantil totalizaram na controladora R$1.885 em 31 de dezembro de 2019
(R$1.180 em 31 de dezembro de 2018) e no consolidado R$3.751 em 31 de dezembro de 2019 (R$1.180 em
31 de dezembro de 2018), de acordo com o quadro a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Passivo de arrendamento mercantil financeiro
- pagamentos mínimos
Até 1 ano
109
81
404
81
De 1 a 5 anos
518
347
1.323
347
Mais de 5 anos
1.258
752
2.024
752
Valor presente dos contratos de arrendamento
mercantil financeiro
1.885
1.180
3.751
1.180
Encargos futuros de financiamento
1.634
1.141
2.347
1.141
Valor bruto dos contratos de arrendamento
mercantil financeiro
3.519
2.321
6.098
2.321
A despesa de juros dos passivos de arrendamento está apresentada na nota explicativa nº28. A taxa de juros
incremental da Companhia e suas subsidiárias na data da assinatura dos contratos foi 10,73% no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 (12,61% em 31 de dezembro de 2018).
Movimentação obrigações de arrendamento mercantil
Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2017
1.009
1.009
Captação - Arrendamento
210
210
Remensuração
52
52
Provisão de juros
124
124
Variação cambial e monetaria
1
1
Amortizações
(215)
(215)
Em 31 de dezembro de 2018
1.181
1.181
Captação - Arrendamento
663
682
Remensuração
129
138
Provisão de juros
149
170
Amortizações
(235)
(267)
Baixa por Antecipação do encerramento do contrato
(1)
(1)
Aquisição de Sociedade
–
1.817
Ajuste de conversão para moeda de apresentação
–
33
Desconsolidação Via Varejo
(1)
(2)
Em 31 de dezembro de 2019
1.885
3.751
Passivo circulante
109
404
Passivo não circulante
1.776
3.347
Despesa de arrendamento de aluguéis variáveis, ativos de baixo valor e de curto prazo
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas (receitas) do período:
Variáveis (0,5% e 1,6% das vendas)
23
20
27
20
Subarrendamentos (*)
20
11
20
11
(*) Refere-se, principalmente, a receita dos contratos de aluguéis a receber das galerias comerciais.
Receitas antecipadas
As receitas antecipadas são reconhecidas pela Companhia como passivo pela antecipação de valores recebidos de parceiros comerciais, são reconhecidas ao resultado do exercício pela comprovação da prestação de
serviço na venda dessas garantias para os parceiros comerciais.
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Back Lights
132
125
132
125
Checkstand
10
9
10
9
Cartão presente
2
–
95
–
Receita com operadoras de cartão de crédito
15
15
15
15
Outros
19
13
27
13
Total
178
162
279
162
A Companhia recebeu antecipadamente valores referentes aos aluguéis de painel luminosos “back light”, módulos de exposição de produtos “checkstand” por exposição de produtos dos seus fornecedores, aluguel de
ponta de gôndola e antecipações de front fee com as operadoras de crédito.
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e contribuição social correntes ativos e passivos, são mensurados pelo valor previsto para
ser ressarcido ou pago às autoridades fiscais. As alíquotas e leis tributárias adotadas para cálculo do imposto
são aquelas em vigor ou substancialmente em vigor, no encerramento dos exercícios.
A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), sendo calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo as alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 15%, sobre o lucro real e 10% adicionais sobre o que exceder R$240
em lucro real por ano, no caso do IRPJ, e 9%, no caso da CSLL.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são gerados por diferenças temporárias, no encerramento dos exercícios, entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis e todos os prejuízos
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fiscais não utilizados, na medida em que seja provável que haverá lucro tributável do qual se possa deduzir as
diferenças temporárias e os prejuízos fiscais não utilizados; exceto quando o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos referentes à diferença temporária dedutível resulte do reconhecimento inicial de um
ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios e que, no momento da operação, não afete o lucro contábil, nem o lucro ou prejuízo fiscal.
Com relação às diferenças temporárias dedutíveis associadas a investimentos em controladas, são reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferidos somente se forem prováveis que as diferenças temporárias serão revertidas em um futuro previsível e que haverá um lucro tributável do qual se possa utilizar as
diferenças temporárias.
O valor contábil do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos é revisado na data de cada balanço e reduzido uma vez que deixe de ser provável que haverá um lucro tributável suficiente para permitir a
utilização da totalidade ou de parte do imposto de renda e da contribuição social diferidos. O imposto de renda
e a contribuição social diferidos ativos não reconhecidos são reavaliados na data de cada balanço e reconhecidos uma vez que tenha se tornado provável que haverá lucros tributáveis futuros que permitam a recuperação desses ativos.
Os créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos não têm prazo prescricional, mas sua utilização, conforme definida em lei, é limitada a 30% do lucro tributável de cada exercício para as entidades legais
brasileiras, e referem-se às suas subsidiárias que dispõem de oportunidades de planejamento tributário para
utilização desses saldos.
Impostos diferidos relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também são reconhecidos no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado do exercício.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados se houver um direito
legal ou contratual para compensar os ativos fiscais contra os passivos fiscais de imposto de renda, e os impostos diferidos se referirem à mesma entidade contribuinte e à mesma autoridade tributária.
Em virtude da natureza e complexidade dos negócios da Companhia, as diferenças entre os resultados efetivos e as premissas adotadas ou as futuras alterações dessas premissas podem acarretar futuros ajustes de
receitas e despesas tributárias já registradas. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas razoáveis para os impostos devidos. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como a experiência de fiscalizações anteriores e as diferentes interpretações da regulamentação fiscal pela entidade contribuinte e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem se referir a uma grande variedade de questões, dependendo das condições vigentes no domicílio da respectiva entidade.
Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
1.398
1.553
1.455
1.553
Alíquota
34%
34%
34%
34%
IRPJ e CSLL
(475)
(528)
(495)
(528)
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Multas fiscais
(2)
(1)
(2)
(1)
Resultado de equivalência patrimonial
20
–
(6)
–
Juros sobre capital próprio
84
39
84
39
Benefícios fiscais
13
13
13
13
Outras diferenças permanentes
9
–
11
–
Imposto de renda efetivo
(351)
(477)
(395)
(477)
Imposto de renda e contribuição social do exercício
Corrente
(304)
(302)
(315)
(302)
Diferido
(47)
(175)
(80)
(175)
Despesas de imposto de renda e contribuição social
(351)
(477)
(395)
(477)
Taxa efetiva
25,1%
30,7%
27,1%
30,7%
Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos
Os principais componentes do imposto de renda e contribuição social diferidos nos balanços patrimoniais são
os seguintes:
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido
Impostos de renda e contribuição social diferidos
Prejuízos fiscais
83
–
83
–
–
–
Provisão para demandas judiciais
63
–
63
60
–
60
Variação cambial
31
–
31
–
–
–
Amortização fiscal de ágio
–
(301)
(301)
–
(287)
(287)
Ajuste a marcação de mercado
–
(3)
(3)
–
–
–
Depreciação fiscal de itens de imobilizado
–
(3)
(3)
–
–
–
Ganhos não realizados com créditos tributários
–
(212)
(212)
–
(134)
(134)
Hedge fluxo de caixa
–
(76)
(76)
–
–
–
Arrendamento mercantil líquido do direito de uso
84
–
84
–
58
58
Outros
32
(9)
23
53
(15)
38
Imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos (passivos) brutos
293
(604)
(311)
113
(378)
(265)
Compensação
(293)
293
– (113)
113
–
Imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos (passivos) líquidos
–
(311)
(311)
–
(265)
(265)
Passivo não circulante
(311)
(265)
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Ativo Passivo Líquido Ativo Passivo Líquido
Impostos de renda e contribuição social diferidos
Prejuízos fiscais
338
–
338
–
–
–
Provisão para demandas judiciais
106
–
106
60
–
60
Variação cambial
31
–
31
–
–
–
Amortização fiscal de ágio
–
(480)
(480)
–
(287)
(287)
Ajuste a marcação de mercado
–
(3)
(3)
–
–
–
Depreciação fiscal de itens de imobilizado
–
(818)
(818)
–
–
–
Ganhos não realizados com créditos tributários
–
(130)
(130)
–
(134)
(134)
Hedge fluxo de caixa
–
(78)
(78)
–
–
–
Arrendamento mercantil líquido do direito de uso
102
–
102
–
58
58
Imposto presumido sobre o patrimônio - Éxito
192
–
192
–
–
–
Outros
13
–
13
53
(15)
38
Imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos (passivos) brutos
782 (1.509)
(727)
113
(378)
(265)
Compensação
(765)
765
– (113)
113
–
Imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos (passivos) líquidos
17
(744)
(727)
–
(265)
(265)
Ativo não circulante
–
–
17
–
–
–
Passivo não circulante
–
(744)
–
–
(265)
Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
No início do exercício
(323)
(136)
(323)
(136)
Ajuste relacionado ao IFRS 16
58
46
58
46
Saldo inicial reapresentado
(265)
(90)
(265)
(90)
Benefícios (despesas) no exercício
(47)
(175)
(80)
(175)
Aquisição de sociedades
–
–
(375)
–
Variação cambial
–
–
(8)
–
Outros
1
–
1
–
No final do exercício
(311)
(265)
(727)
(265)
Patrimônio líquido
Capital social e direitos das ações
O Capital Social da Companhia em 31 de dezembro de 2019 é de R$4.421 (R$2.351 em 31 dezembro de
2018), representado por 3.141 mil ações ordinárias (2.111 mil em 31 de dezembro de 2018), todas nominativas e sem valor nominal.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2019 foi aprovado: (i) a integralização
de capital por meio de 2 imóveis no valor de R$67, mediante a emissão de 33 milhões de novas ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de dezembro de 2019, foi aprovado o aumento de capital mediante a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC no valor de R$2.003,
realizado em 2019, sem emissão de novas ações.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2018 foi aprovado: (i) a integralização
de capital por meio de 3 imóveis no valor de R$99, mediante a emissão de 56 milhões de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2020, foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários, referentes a parte dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de julho e
30 de setembro de 2018, no valor de R$50.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2019, foi aprovado o pagamento de
juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$247, sobre o qual foi efetuada a dedução do imposto retido
na fonte no valor de R$37, correspondendo ao valor líquido de R$210.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de outubro de 2018, foi aprovado o pagamento de juros
sobre o capital próprio no valor bruto de R$115, sobre o qual foi efetuada a dedução do imposto retido na fonte no valor de R$17, correspondendo ao valor líquido de R$98.
Os acionistas têm direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo obrigatório equivalente a 1% (um por
cento) do lucro líquido de cada exercício social, ajustado nos termos da lei, compensando-se nos dividendos
anuais os juros sobre capital próprio e os dividendos distribuídos no exercício. Todas as ações da Companhia,
ordinárias ou preferenciais, participam em igualdade de condições das distribuições de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio.
Os lucros líquidos ou prejuízos terão a destinação que lhes for determinada pelos acionistas, sendo que sua
distribuição, se houver, será feita na proporção por eles estabelecida na ocasião.
Reservas de lucros
Reserva legal: é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido de cada exercício social, observado
o limite de 20% do capital, conforme abaixo:
31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Lucro líquido do exercício
1.047
1.076
% Reserva legal
5%
5%
Reserva legal do exercício
52
54
A seguir descrevemos os planos com opções vigentes em 31 de dezembro de 2019.
Plano de remuneração
O Plano de remuneração da Companhia é administrado pelo Conselho de Administração da CBD, o qual delegou ao Comitê de Recursos Humanos e Remuneração as atribuições de outorga das opções e assessoramento na administração do Plano de remuneração (“Comitê”).
Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries do Plano de Opção
e sempre que houver questões suscitadas a respeito do Plano de remuneração. Cada série de outorga de opções de compra receberá a letra “B”, seguida de um número. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, encontravam-se em vigor opções outorgadas da Série B4, B5 e B6 do Plano de remuneração.
As opções concedidas a um participante substancialmente não serão exercíveis, salvo exceções particulares
autorizadas pela CBD, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados da data de outorga (“período de carência”), e somente poderão ser exercidas no período que se inicia no primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo)
mês, contado da data da outorga, e se encerra no último dia do 42º (quadragésimo segundo) mês, contado da
data da outorga (“período de exercício”).
O participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, desde
que, para cada exercício, envie o correspondente Termo de Exercício de Opção durante o período de exercício.
O preço de exercício de cada opção de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de remuneração é
correspondente a R$0,01 (“preço de exercício”).
O preço de exercício das opções deverá ser pago integralmente em moeda corrente nacional, por meio de
cheque ou transferência eletrônica disponível para a conta bancária de titularidade da CBD, observado que a
data limite de pagamento será sempre o 10º (décimo) dia que antecede a data de aquisição das ações.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE
O participante estará impedido, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de aquisição
das ações de, direta ou indiretamente, vender, ceder, permutar, alienar, transferir, conferir ao capital de outra
sociedade, outorgar opção, ou, ainda, celebrar qualquer ato ou acordo que resulte, ou possa resultar, na alienação, direta ou indireta, onerosa ou gratuita, de todas ou quaisquer das ações adquiridas pelo exercício da
opção de compra no âmbito do Plano de remuneração.
A Companhia irá promover a retenção na fonte de eventuais tributos aplicáveis nos termos da legislação tributária brasileira, deduzindo do número de ações entregues ao participante a quantidade equivalente dos tributos retidos.
28.
24.5. Plano de opção
O Plano de opção da Companhia será administrado pelo Conselho de Administração da CBD, o qual delegou
ao Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia as funções de outorga das opções e assessoramento na administração do Plano de opção (“Comitê”).
Os membros do Comitê se reunirão para a concessão da outorga das opções das séries do Plano de opção
e sempre que houver questões suscitadas a respeito do Plano de opção. Cada série de outorga de opções de
compra receberá a letra “C”, seguida de um número. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, encontravam-se em vigor opções outorgadas da Série C4, C5 e C6 do Plano de opção.
Para cada série de outorga de opções no âmbito do Plano de opção, o preço de exercício de cada opção de
compra de ações deverá ser o correspondente a 80% da média do preço de fechamento das negociações das
ações preferenciais de emissão da Companhia realizadas nos últimos 20 (vinte) pregões da B3, anteriores à
data de convocação da reunião do Comitê que delibera a outorga das opções daquela série (“preço
de exercício”).
As opções concedidas a um participante não serão exercíveis pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados da data de outorga (“período de carência”), e somente poderão ser exercidas no período que se inicia no
primeiro dia do 37º (trigésimo sétimo) mês, contado da data da outorga, e se encerra no último dia do 42º
(quadragésimo segundo) mês, contado da data da outorga (“período de exercício”), ressalvadas as exceções
previstas no Plano da remuneração.
O participante poderá exercer suas opções de compra total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, desde
que, para cada exercício, envie o correspondente Termo de Exercício de Opção durante o período de exercício.
O preço de exercício das opções deverá ser pago integralmente em moeda corrente nacional, por meio de
cheque ou transferência eletrônica disponível para a conta bancária de titularidade da CBD, no 10º (décimo)
dia que antecede a data de aquisição das ações.
24.5.1. Informações dos planos de opções de compra de ações - GPA
A CBD instituiu dois planos de opção de compra de ações preferenciais em 2019, sendo séries B6 e C6.
Conforme os termos dos planos das séries, inclusive séries B6 e C6, cada opção oferece ao seu beneficiário
o direito de comprar uma ação preferencial da CBD. Em ambos os planos, o período de carência é de 36 meses, sempre mensurados a partir da data na qual o Conselho de Administração aprovou a emissão da respectiva série de opções. As opções de ações poderão ser exercidas por seus beneficiários em até 6 meses após 29.
o fim do período de carência da respectiva data de outorga. A condição para que as opções possam ser exercíveis (vested) é a permanência do beneficiário como funcionário de um dos segmentos varejo ou atacado de
autosserviços. Os planos diferem, exclusivamente, no preço de exercício das opções e na existência ou não
de um período de restrição para venda das ações adquiridas no exercício da opção.
De acordo com os planos, inclusive séries B6 e C6, as opções de ações outorgadas em cada um dos planos
podem representar como máximo 0,7% do total das ações de emissão da CBD. Para este plano foram outorgados 765 mil opções de ações.
Em 31 de dezembro de 2019, havia 233 mil ações preferenciais em tesouraria, que poderiam servir de lastro
às opções outorgadas do Plano, e o valor da ação preferencial da CBD na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão era de
R$87,65 para cada ação.
O quadro a seguir demonstra o percentual máximo de diluição de participação a que eventualmente seriam
submetidos os atuais acionistas, em caso de exercício até 2019 de todas as opções outorgadas:
31/12/2019 31/12/2018 30.
Quantidade de ações total
267.997
266.845
Saldo das séries outorgadas em vigor
2.153
2.755
Percentual máximo de diluição
0,80%
1,03%
O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo Black & Scholes
de precificação de opções, considerando as seguintes premissas conforme a série B4 e C4: (a) expectativa de
dividendos de 0,57%; (b) expectativa de volatilidade de aproximadamente 35,19% e (c) taxa de juros médios
ponderados sem risco de 9,28% e 10,07%; período de vesting de 18 a 36 meses.
O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo Black & Scholes
de precificação de opções, considerando as seguintes premissas conforme a série B5 e C5: (a) expectativa de
dividendos de 0,41%; (b) expectativa de volatilidade de 36,52% aproximadamente e (c) taxa de juros médios 31.
ponderados sem risco de 9,29%.
O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo Black & Scholes
de precificação de opções, considerando as seguintes premissas conforme a série B6 e C6: (a) expectativa de
dividendos de 0,67%, (b) expectativa de volatilidade de 32,74% e (c) taxa de juros médios ponderados sem
risco de 7,32%.
A expectativa de vida média remanescente das séries em aberto em 31 de dezembro de 2019 é de 1,50 (1,25
anos em 31 de dezembro de 2018). A média ponderada do valor justo das opções concedidas em 31 de dezembro de 2019 foi de R$56,41 (R$45,24 em 31 de dezembro de 2018).
Média ponderada do Média ponderada do prazo
Ações
preço de exercício
contratual remanescente
Em 31 de dezembro de 2018
Outorgadas durante o exercício
1.378
30,91
Canceladas durante o exercício
(229)
38,64
Exercidas durante o exercício
(697)
31,96
Expiradas durante o exercício
(236)
68,62
32.
Em aberto no fim do exercício
2.755
26,03
1,37
Total a exercer em 31 de dezembro de 2018
2.755
26,03
1,37
Em 31 de dezembro de 2019
Outorgadas durante o exercício
765
30,55
Canceladas durante o exercício
(126)
31,75
Exercidas durante o exercício
(1.080)
21,55
Expiradas durante o exercício
(161)
16,74
Em aberto no fim do exercício
2.153
30,25
1,50
Total a exercer em 31 de dezembro de 2019
2.153
30,25
1,50
Os valores registrados no resultado da Companhia em 31 de dezembro de 2019 foram de R$2 (R$8 em 31 de
dezembro de 2018).
24.6. Outros resultados abrangentes
Variação cambial de investimento no exterior
Efeito cumulativo dos ganhos e perdas de variações cambiais na conversão dos ativos, passivos e resultados
de pesos colombianos para Reais, correspondendo ao investimento da Companhia na controlada Éxito.
25.
Receita operacional líquida
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita é reconhecida.
Receita
a) Vendas de mercadorias
As receitas resultantes da venda de produtos são reconhecidas pelo seu valor justo quando o controle sobre
os produtos é transferido para o comprador, a Companhia e sua controlada deixam de ter controle ou responsabilidade pelas mercadorias vendidas e os benefícios econômicos gerados para a Companhia e sua controlada são prováveis, o que ocorre substancialmente no momento de entrega dos produtos aos clientes nas lojas, momento em que fica satisfeita a obrigação de performance da Companhia. As receitas não são reconhecidas se sua realização for incerta.
b) Receita de prestação de serviços
Pela atuação da Companhia e sua controlada na venda de recarga de celular nas suas lojas, as receitas auferidas são apresentadas em uma base líquida e reconhecidas ao resultado quando for provável que os benefícios econômicos fluíram para a Companhia e sua controlada e os seus valores puderam ser confiavelmente
mensurados.
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional bruta
Mercadorias
30.487
25.075
32.789
25.075
Prestação de serviços e outros
87
17
203
17
30.574
25.092
32.992
25.092
(–) Deduções da receita
Devoluções e cancelamento de vendas
(57)
(49)
(68)
(49)
Impostos
(2.435)
(2.026)
(2.692)
(2.026)
(2.492)
(2.075)
(2.760)
(2.075)
Receita operacional líquida
28.082
23.017
30.232
23.017
26.
Despesas por natureza
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e dos acordos
comerciais recebidos de fornecedores, das movimentações nos estoques e dos custos de logística.
O Acordo Comercial recebido de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos assinados entre as partes.
O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas ou terceirizadas pela Companhia
e sua controlada, compreendendo os custos de armazenamento, manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte estão incluídos nos custos de aquisição.
Despesas de vendas
As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing, ocupação, manutenção, despesas com administradoras de cartão de crédito, entre outras.
Os gastos com marketing referem-se a campanhas publicitárias. Os principais meios de comunicação utiliza- 33.
dos pela Companhia são: rádio, televisão, jornais e revistas, tendo seus valores de acordo comercial reconhe33.1.
cidos no resultado do exercício no momento de sua realização.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades corporativas, incluindo compras e suprimentos, tecnologia da informação e atividades financeiras.
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Custo com estoques
(22.929)
(18.412)
(24.407)
(18.412)
Despesas com pessoal
(1.691)
(1.376)
(1.871)
(1.376)
Serviços de terceiros
(198)
(152)
(218)
(152)
Despesas comerciais
(408)
(331)
(462)
(331)
Despesas funcionais
(546)
(615)
(642)
(615)
Outras despesas
(203)
(142)
(245)
(142)
(25.975)
(21.028)
(27.845)
(21.028)
Custo das mercadorias vendidas
(23.349)
(18.845)
(24.897)
(18.845) 33.2.
Despesas com vendas
(2.273)
(1.908)
(2.782)
(1.908)
Despesas gerais e administrativas
(353)
(275)
(166)
(275)
(25.975)
(21.028)
(27.845)
(21.028)
27.
Outras despesas operacionais, líquidas
As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de eventos significativos ou não recorrentes ocorridos durante o exercício que não se enquadrem na definição das demais rubricas da demonstração do resultado do exercício.
PRESIDENTE
Belmiro de Figueiredo Gomes

2019 E 2018 (Em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma)
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Resultado com ativo imobilizado
4
(39)
–
(39)
Reversão (Provisão) para demandas judiciais
(53)
40
(81)
40
Gastos com aquisição - Grupo Éxito
(123)
–
(123)
–
Outros
–
(4)
1
(4)
Total
(172)
(3)
(203)
(3)
Resultado financeiro líquido
As despesas financeiras incluem substancialmente todas as despesas geradas pela dívida líquida e pelo custo da venda de recebíveis durante o exercício, as perdas relacionadas à mensuração dos derivativos pelo valor justo, as perdas com alienações de ativos financeiros, os encargos financeiros sobre demandas judiciais e
impostos e despesas de juros sobre arrendamento mercantil financeiro, bem como ajustes referentes a descontos.
As receitas financeiras incluem os rendimentos gerados pelo caixa e equivalentes de caixa, por depósitos judiciais e pelos ganhos relacionados à mensuração de derivativos pelo valor justo.
Registra-se uma receita de juros referente a todos os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado,
adotando-se a taxa de juros efetiva, que corresponde à taxa de desconto dos pagamentos ou recebimentos
de caixa futuros ao longo da vida útil prevista do instrumento financeiro - ou período menor, conforme o caso
- ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro.
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Reapresentado
Reapresentado
Despesas financeiras
Custo da dívida
(247)
(43)
(258)
(43)
Custo e desconto de recebíveis
(34)
(40)
(34)
(40)
Atualizações monetárias passivas
(8)
(1)
(68)
(1)
Juros sobre passivo de arrendamento
(138)
(113)
(160)
(113)
Outras despesas financeiras
(9)
(7)
(24)
(7)
Total de despesas financeiras
(436)
(204)
(544)
(204)
Receitas financeiras
Rentabilidade de caixa e equivalentes de caixa
57
4
102
4
Atualizações monetárias ativas
175
80
182
80
Outras receitas financeiras
4
–
3
–
Total de Receitas financeiras
236
84
287
84
Total
(200)
(120)
(257)
(120)
Lucro por ação
A Companhia calcula o lucro por ação por meio da divisão do lucro líquido, referente a cada classe de ações,
pelo total de ações ordinárias em circulação durante o exercício.
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores da ação ordinária, exclusivamente sua Controladora CBD, em circulação utilizadas para calcular o lucro básico e diluído por ação
em cada exercício apresentado:
31/12/2019
31/12/2018
Número básico e diluído:
Reapresentado
Lucro básico alocado e não distribuído
1.047
1.076
Lucro líquido alocado disponível a acionistas ordinários
1.047
1.076
Denominador básico e diluído (milhões de ações)
Média ponderada da quantidade de ações
3.141
2.111
Lucro básico e diluído por milhões de ações (R$)
0,33333
0,50971
Transações não caixa
Durante 2019 e 2018 a Companhia teve transações que não representaram desembolso de caixa e portanto
não foram apresentadas nas Demonstrações do Fluxo de Caixa, conforme abaixo:
• Reconhecimento de créditos tributários de ICMS, conforme nota explicativa nº 10;
• Aumento de capital na Companhia com imobilizado na nota explicativa nº 15;
• Compras de imobilizado que ainda não foram pagos na nota explicativa nº 15.6;
• Provisionamento de novas demandas judiciais na nota explicativa nº 20; e
• Provisionamento do imposto de renda diferido na nota explicativa nº 23.
Cobertura de seguros
Os montantes da cobertura de seguros são contratados de forma centralizada para o GPA, sendo que os custos são repassados para a Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura global de seguros da Companhia é resumida como segue:
Bens segurados
Riscos cobertos
Montante da cobertura
31/12/2019
31/12/2018
Imobilizado e estoques
Riscos nomeados
9.333
7.318
Lucro
Lucros cessantes
4.675
3.080
Automóveis e outros (*)
Perdas e danos
54
4
(*) o valor acima informado não contempla a cobertura dos cascos, os quais estão assegurados pelo valor de
100% da tabela Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas - FIPE.
Adicionalmente, o GPA mantém apólices específicas para responsabilidade civil geral e administradores, risco
de proteção e fraude (Crime) e risco de proteção de danos e responsabilidade cibernética (Cyber) no montante de R$315.
Informações sobre os segmentos
A Administração considera os seguintes segmentos:
• Atacado de autosserviços - inclui a bandeira “ASSAÍ”.
• Grupo Éxito - inclui a companhia Éxito Colômbia e suas controladas Libertad (Argentina) e Disco (Uruguai).
O Éxito também opera as marcas Surtimax, Super Inter, e Carulla, consequência da aquisição do Éxito em
Novembro de 2019 (nota explicativa nº 13).
As eliminações do resultado e do balanço são apresentadas dentro do próprio segmento.
As debêntures para a aquisição do Éxito e os juros sobre elas foram considerados no Grupo Éxito, bem como
outras despesas relacionadas à aquisição.
A Administração monitora separadamente os resultados operacionais de suas unidades de negócios com o
objetivo de tomar decisões a respeito da alocação de recursos e avaliação de desempenho. O desempenho
do segmento é avaliado com base no resultado operacional e é mensurado de forma consistente com o resultado operacional das demonstrações financeiras.
A Companhia está envolvida em operações de lojas de varejo localizadas em 20 estados e no Distrito Federal.
Os segmentos operacionais são divulgados de maneira consistente com o relatório interno fornecido ao principal tomador de decisões operacionais, identificado como o Diretor-Presidente.
O principal tomador de decisões operacionais destina recursos e avalia o desempenho por meio da revisão de
resultados e de outras informações relacionadas aos segmentos.
A Companhia considera que não é relevante divulgar informações de vendas por categoria de produto, uma
vez que produtos similares são comercializados seguindo estratégias diferentes em cada um dos negócios,
além de haver controles gerenciais diferentes dos segmentos. Dessa maneira, consideramos impraticável
qualquer agregação de produtos para divulgação.
A Companhia calcula os resultados dos segmentos, utilizando as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
IFRSs, e o lucro operacional de cada segmento, que inclui algumas alocações de despesas indiretas corporativas. Frequentemente, a Companhia revisa o cálculo do lucro operacional de cada segmento, incluindo
quaisquer alocações de despesas indiretas corporativas, conforme estabelecido pelas informações regularmente revisadas pelo principal tomador de decisões operacionais.
As informações dos segmentos da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão incluídas no quadro
a seguir:
Atacado de autosserviços
e Postos
Grupo Éxito
Total
2019
2018 2019 2018
2019
2018
Reapresentado
Receita líquida de vendas
28.082
23.017 2.150
– 30.232 23.017
Lucro bruto
4.733
4.172
602
– 5.335 4.172
Depreciação e amortização
(395)
(313)
(59)
–
(454)
(313)
Equivalência patrimonial
58
–
(76)
–
(18)
–
Lucro operacional
1.598
1.673
114
– 1.712 1.673
Resultado financeiro líquido
(200)
(120)
(57)
–
(257)
(120)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL
1.398
1.553
57
– 1.455 1.553
IR e CSLL
(351)
(477)
(44)
–
(395)
(477)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
1.047
1.076
13
– 1.060 1.076
Ativo circulante
5.656
4.198 6.550
– 12.206 4.198
Ativo não circulante
17.794
6.735 5.414
– 23.208 6.735
Passivo circulante
6.720
5.125 7.210
– 13.930 5.125
Passivo não circulante
9.635
1.716 2.188
– 11.823 1.716
Patrimônio líquido
7.095
4.092 2.566
– 9.661 4.092
Informações gerais da Companhia
A Companhia e sua controlada atuam principalmente como varejista de alimentos, eletrodomésticos e outros
produtos. A receita líquida total é composta pelas seguintes bandeiras:
31/12/2019 31/12/2018
Assaí
28.082
23.017
Grupo Éxito
2.150
–
Total de Vendas líquidas
30.232
23.017
Eventos subsequentes
COVID-19
A Administração está em constante monitoramento com relação ao avanço do COVID-19 (Coronavírus) e seu
impacto nas operações da Companhia. Diversas ações estão sendo tomadas, entre elas destacamos a criação de um comitê formado pela alta liderança da Companhia para que as decisões tomadas estejam em linha
com as recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades locais e das entidades de classe. A Companhia vem adotando medidas para mitigar a transmissão do vírus nas obras, nas lojas, centros de distribuição
e sede administrativa, tais como: higienização frequente, segurança/proteção de funcionários, escala flexível
de trabalho, adoção do trabalho à distância (home office), entre outras ações.
Desde o início do surto do COVID-19 tem-se verificado um aumento do fluxo de clientes em nossas lojas por
ocasião das medidas de restrição de circulação, no entanto, até o presente momento não houve impacto relevante ou material que pudessem impactar as Demonstrações Financeiras, a continuidade do negócio e/ou
as estimativas contábeis da Companhia que justificasse alteração nos números relativos ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019. A Companhia continuará com o monitoramento e avaliará os impactos e quando necessário, fará as divulgações.
Transação de Sale and Leaseback
Em 05 de março de 2020 a Companhia e sua controladora CBD celebraram uma transação de Sale and Leaseback com fundos de investimento administrados pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e geridos pela TRX Gestora de Recursos Ltda., mediante a assinatura de “Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda de Imóveis e de Instituição de Direito Real de Superfície”. O instrumento
tem por objeto a venda de 13 lojas da Companhia pelo valor de R$551, localizados nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e Paraíba e contrato de locação com prazo de 15 anos, renováveis por
igual período, assegurando a continuidade das operações da Companhia.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
da Companhia para determinar os prazos dos arrendamentos; iii) o envolvimento de nossos especialistas em finanças
Administradores e Acionistas da
corporativas na avaliação dos critérios e das premissas utilizados pela administração da Companhia na determinação
Sendas Distribuidora S.A.
da taxa incremental de juros; iv) selecionamos uma amostra de contratos de arrendamento para avaliar a exatidão matemática dos valores do ativo por direito de uso e do passivo de arrendamento determinados pela Companhia com
São Paulo - SP
base nos dados contratuais; e v) testamos a integridade e a precisão dos dados utilizados nos cálculos efetuados pela
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), administração da Companhia.
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Adicionalmente, avaliamos se as divulgações efetuadas pela Companhia, referentes à adoção do IFRS16/NBC TG 06
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- (R3), foram adequadamente incluídas nas notas explicativas 4.3 e 21 às demonstrações financeiras de 31 de dezemnio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, bro de 2019.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a adoção do IFRS16/NBC TG 06 (R3), que
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e as premissas adotados pela Adrelevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2019, ministração, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas 4.3 e 21, são apropriados, no contexto das
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e conso- demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
lidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas Combinação de negócios
Conforme divulgado na nota explicativa 13 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, a Companhia
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
adquiriu, em 27 de novembro de 2019, o controle da Almacenes Exito S.A. por R$ 9.371 milhões e registrou essa comBase para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi- binação de negócios utilizando o método de aquisição, tendo apurado ágio de R$ 1.687 milhões após o processo de
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do audi- alocação do preço de aquisição.
tor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Esse assunto foi significativo para a nossa auditoria pelos julgamentos envolvidos na identificação e na determinação
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio- do valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos e a consequente alocação do preço de aquisição.
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as Adicionalmente, os valores envolvidos neste processo de alocação são relevantes em relação às demonstrações
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su- financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto:
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo implementado pela
Ênfase sobre a reapresentação dos valores correspondentes
Conforme mencionado na nota explicativa 4.3, em decorrência da adoção do Pronunciamento Técnico NBC TG 06 administração, incluindo a avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados pela
(R3) - Operações de arrendamento mercantil (equivalente ao IFRS 16 - Leases), os valores correspondentes referen- Companhia sobre o processo de combinação de negócios e na determinação da alocação do preço de aquisição;
tes ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como ii) a execução de procedimentos de auditoria dos saldos iniciais da empresa adquirida na data de aquisição como parprevisto no Pronunciamento Técnico NBC TG 23 (R1) - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de te da determinação do valor justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos, incluindo revisão do alinhamento
de práticas contábeis da Companhia com as da empresa adquirida; e iii) o envolvimento de nossos especialistas em
Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
finanças corporativas para nos auxiliar na avaliação das premissas e das metodologias utilizadas pela administração
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em na mensuração e no reconhecimento do valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos e do ágio.
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstra- Adicionalmente, avaliamos se as respectivas divulgações efetuadas pela Companhia, foram adequadamente incluídas
ções financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstra- na nota explicativa 13 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
ções financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assun- Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria, que está consistente com a avaliação da administração, contos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sideramos apropriadas as políticas contábeis de combinação de negócios da Companhia para suportar os julgamensobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas tos e as informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da admidemonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de nistração.
auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da administraavaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimen- ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
tos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
Realização de créditos tributários - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
Em 31 de dezembro de 2019, os créditos tributários de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatótotalizaram R$ 1.189 milhões (Controladora e Consolidado), conforme divulgado na nota explicativa 10 às demonstra- rio da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
ções financeiras de 31 de dezembro de 2019. A análise de recuperabilidade dos créditos tributários de ICMS foi signi- Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
ficativa para a nossa auditoria, pois (i) os montantes desses créditos são relevantes em relação às demonstrações A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais
financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2019 e (ii) a elaboração dessa análise envolve julgamen- e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
to por parte da administração da Companhia na determinação das projeções de débitos futuros de ICMS em suas financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela
operações, incluindo a consideração sobre programas de compensação de créditos estabelecidos pelas autoridades determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
fiscais. Tais projeções podem ser afetadas por condições futuras de mercado e econômicas.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliaComo nossa auditoria conduziu esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo implementado pela ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
administração para a elaboração da análise anual de recuperabilidade dos créditos tributários, incluindo a avaliação a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados pela Companhia sobre esse processo que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa reanual e sobre a elaboração das projeções utilizadas pela administração; ii) a avaliação da razoabilidade dos dados uti- alista para evitar o encerramento das operações.
lizados na elaboração da análise anual de recuperabilidade dos créditos tributários, incluindo a exatidão matemática Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela superdos cálculos incluídos nessa análise; e iii) envolvemos nossos especialistas em impostos indiretos na avaliação sobre visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
a aplicação da legislação tributária e considerações sobre os programas de compensação estabelecidos pelas auto- Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
ridades fiscais nas projeções utilizadas na análise anual de recuperabilidade dos créditos tributários.
Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações na nota explicativa 10 às demonstrações financeiras de 31 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 garande dezembro de 2019.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a análise anual de recuperabilidade dos créditos tia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as
tributários, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e as premissas rela- eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
cionados à recuperabilidade dos créditos tributários de ICMS adotados pela administração, assim como as respectivas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
divulgações na nota explicativa 10, são apropriados, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
Contingências tributárias com probabilidade de perda avaliada como possível
Conforme divulgado na nota explicativa 20.4 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, a Companhia julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
é parte envolvida em processos administrativos e judiciais oriundos de diversas contingências tributárias que totalizam • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidaR$ 2.406 milhões, para os quais nenhuma provisão foi registrada em 31 de dezembro de 2019, uma vez que a proba- das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
bilidade de perda foi avaliada como possível com base nas informações disponíveis nessa data.
A administração da Companhia usa julgamento significativo para determinar se os argumentos técnicos utilizados pela opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
Companhia são mais prováveis que não de obter êxito na discussão judicial de tais processos nos tribunais, consideran- que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
do a complexidade do ambiente tributário no Brasil e a falta de jurisprudência sobre certos assuntos tributários. Nessa falsas intencionais.
avaliação, a administração da Companhia conta com a assistência de assessores jurídicos externos. A avaliação da ad- • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
ministração em relação à probabilidade de perda de contingências tributárias foi significativa para a nossa auditoria pois auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
é complexa e envolve julgamento significativo com base em interpretações da legislação tributária e regras legais.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
Como nossa auditoria conduziu esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do processo implementado pela admi- divulgações feitas pela administração.
nistração, incluindo a avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados pela • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
Companhia para a identificação, monitoramento e avaliação dos processos tributários, para determinar se os argu- base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posmentos técnicos utilizados pela administração são mais prováveis do que não de obter êxito nos tribunais; ii) obtivemos sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluircartas de confirmação diretamente dos assessores jurídicos externos da Companhia e utilizamos nosso conhecimen- mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
to e nossa experiência sobre a aplicação da legislação tributária pelas autoridades fiscais para avaliar os julgamentos divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
efetuados pela administração da Companhia sobre os processos tributários; e iii) envolvemos nossos especialistas da divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
área tributária para avaliar os argumentos técnicos apresentados pela administração e avaliamos uma amostra de opi- data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.
niões ou orientações legais de assessores externos obtidos pela Companhia.
Adicionalmente, avaliamos se as divulgações efetuadas pela Companhia, para as contingências tributárias mais sig- • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
nificativas, foram adequadamente incluídas na nota explicativa 20.4 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
de 2019.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os julgamentos e avaliações de probabilidade • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
de perda sobre os processos tributários avaliados como perda possível, que está consistente com a avaliação da Ad- atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consoministração, consideramos que os critérios e as premissas adotados para determinar a probabilidade de perda de tais lidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente,
processos, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 20.4, são apropriados, no contexto das de- pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
monstrações financeiras tomadas em conjunto.
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas
Adoção inicial da nova prática contábil - IFRS16/NBC TG 06 (R3) - Operações de arrendamento mercantil
Conforme divulgado nas notas explicativas 4.3 e 21 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, em 1º nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
de janeiro de 2019, a Companhia adotou o novo pronunciamento contábil NBC TG 06 (R3) - Operações de arrenda- Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que
mento mercantil, equivalente ao IFRS 16 - Leases emitido pelo International Accounting Standards Board IASB, com foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que,
base na abordagem retrospectiva completa. Essa adoção resultou no reconhecimento nos balanços patrimoniais de dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
abertura em 1º de janeiro de 2018, de ativo por direito de uso e passivo de arrendamento nos montantes de R$ 912 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
milhões e R$ 1.009 milhões, respectivamente.
A adoção do IFRS16/NBC TG 06 (R3) foi significativa para a nossa auditoria pois envolveu julgamento significativo por consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
parte da administração da Companhia na determinação da taxa incremental de juros e dos prazos dos contratos de comunicação para o interesse público.
São Paulo, 30 de março de 2020
arrendamento, que são estimativas chaves utilizadas para estimar o ativo por direito de uso e o passivo de arrendaERNST & YOUNG
mento. Mudanças nestas estimativas podem ter impactos significativos nos valores reconhecidos pela Companhia.
Auditores Independentes S.S.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto:
CRC-2SP034519/O-6
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) entendimento do processo implementado pela adminisAntonio Humberto Barros dos Santos
tração, incluindo a avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles internos implementados pela ComContador - CRC-1SP161745/O-3
panhia sobre o processo relacionado com a adoção do IFRS16/NBC TG 06 (R3); ii) avaliação das práticas contábeis
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Exercício findo em 31.12.2019
1 - Contexto Operacional. A REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A. (“Cia.”) é uma Cia. Securitizadora de créditos imobiliários, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, n° 181,
sala 711, Centro, CNPJ n° 13.349.677/0001-81. A Cia. foi constituída em
19/01/11, e durante o exercício de 2011, foi concluído o processo de
regularização, tendo sido efetuados registros perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo e demais órgãos competentes. A Cia. tem como objeto
social a securitização de créditos, e foi registrada na JUCERJA sob o NIRE n°
33.3.0030367-7. A alteração do endereço da sede da Cia. para o Rio de Janeiro
foi feita após aprovação na AGE de 30/04/2012. A Cia. solicitou seu registro junto
à CVM, como emissora de valores mobiliários na categoria “B” em conformidade
com as disposições da Instrução da CVM n° 480, de 07/12/2009, registro este
que foi concedido pela CVM em 10/05/12, através do OFÍCIO/CVM/SEP/RlC/N°
012/12. O objeto da Cia. é a aquisição e securitização de créditos oriundos de
operações e negócios de crédito imobiliário em geral, a emissão e colocação de
Certificados de Recebíveis Imobiliários e de outros títulos de crédito e/ou valores
mobiliários, realizar operações de hedge em mercados derivativos, visando a
cobertura de riscos à sua carteira de créditos imobiliários, realizar negócios e
prestar serviços compatíveis com seu objeto social, incluindo, mas não se
limitando, a alienação de imóveis, intermediação de negócios relacionados com
a seara imobiliária e prestação de serviços de consultoria. A sua estratégia é a
aquisição e securitização de créditos imobiliários e a emissão e colocação, no
mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, de forma a
aproveitar as melhores oportunidades do setor em que atua. 2 - Emissões. No
exercício findo em 31/12/2019, a Cia. realizou 1 (uma) Emissão de CRI divididas
em duas séries, quais sejam, a 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de CRI (CRI
SOCICAM V) em 15/05/2019; e 3 Emissões de CRA, quais sejam, a 1ª Emissão
de Série Única de CRA (CRA PANTANAL), 2ª Emissão de Série Única de CRA
(CRA COOPAVEL) e 3º Emissão de - Série Única de CRA (CRA PRIMATO),
respectivamente em 07/08/2019, 10/09/2019 e 06/12/2019. O valor total
atribuido ao CRI SOCICAM V, conforme o Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários, celebrado.pela Cia. em 30/04/2019 com a SLW Corretora de
Valores e Câmbio Ltda. (“Termo de Securitização SOCICAM V”), foi de R$
67.848.214,64 (sessenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil,
duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) CRI. Dessa forma, a
Cia. assumiu um compromisso financeiro pela aquisição dos Créditos Imobiliários
que constituíram lastro e foram vinculados aos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 18[ e 1ª Séries da 2° Emissão o de CRI da Cia. (“Créditos
Imobiliários”), cuja cedente foi a Socicam Administração, Projetos e
Representações Ltda., CNPJ n° 43.217.280/0001-05. No âmbito da 18a e 19a
Séries da 2ª Emissão, conforme os termos do Termo de Securitização, foi
instituído regime fiduciário, constituído pelos Créditos Imobiliários representados
pelas CCl, a Conta do Patrimônio Separado, todo e qualquer bem e direito que
integre a Conta do Patrimônio Separado, pelas Garantias, bem como todas as
demais garantias que venham a ser constituídas no âmbito da Emissão. O
Patrimônio Separado não se confunde, em hipótese alguma, com o patrimônio
comum da Securitizadora e se destina exclusivamente â liquidação dos CRI a
que está afetado, incluindo o pagamento dos respectivos custos de administração
e de obrigações fiscais. A data do encerramento do exercício do Patrimônio
Separado, para fins de elaboração das demonstrações financeiras individuais,
Balanço patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota
2019
2018
Ativo
24.362
43.951
Circulante
23.067
42.174
Caixa e equivalentes de caixa
4
2.120
377
Emissão de títulos
5
20.876
41.622
Tributos correntes a recuperar
6
49
170
Outros créditos
22
5
Não Circulante
1.295
1.777
Créditos contratuais
324
232
Empréstimos concedidos
9
926
1.522
Imobilizado
45
23
Passivo
24.362
43.951
Circulante
22.635
42.991
Direitos creditórios a pagar
8
20.876
41.622
Provisão de férias e 13° salário
5
17
Impostos e contribuições a recolher
173
47
Dividendos a pagar
9
511
464
Outras contas a pagar
7
1.070
841
Não Circulante
15
3
Contas a pagar
15
3
Patrimônio líquido
10
1.712
957
Capital social
1.358
1.358
Reserva legal
213
203
Reserva de lucros
141
Prejuízos acumulados
(604)
Notas explicativas da Diretoria às demonstrações financeiras
em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
1 Contexto operacional. A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A.(“Cia.”), constituída em 19/01/11 tem como objeto social a securitização de
créditos. Sua sede está localizada na Av. Rio Branco, 181 Sala 711, Centro, Rio
de Janeiro - RJ, e a Cia. está registrada na JUCERJA sob o Nire nº 33.3.00303677. A alteração de endereço da sede do Estado de São Paulo para o Rio de
Janeiro foi aprovada em AGE realizada em 30/04/12. A Cia. solicitou seu registro
junto à CVM – CVM, como emissor de valores mobiliários na categoria “B”, em
conformidade com as disposições da Instrução CVM 480/09, concedido em
10/05/12, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/RIC/Nº 012/12. O aumento do Capital
Social de R$1.000,00 para R$1.358.000,00 da Cia. foi deliberado em AGO
realizada em 30/04/15. Até 31/12/2019, a Cia. mantinha as seguintes emissões
de CRI e CRA em vigor: 3ª e 4ª Séries da 1ª Emissão: securitização de créditos
oriundos de CCI, adquiridos do Cedente B.R.A. Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (“B.R.A. ou “Cedente”), sendo a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários o agente fiduciário da operação. Houve recompra facultativa
dos créditos cedidos pelo cedente conforme disposto na cláusula 2.16.1.1 do
Termo de Securitização, resultando no resgate antecipado da totalidade dos
CRIs pelo saldo apurado em 28/06/2019, cessando assim o fluxo de pagamento
futuro previsto. 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos
de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente VALLE
Empreendimentos Imobiliários Ltda (“VALLE” ou “Cedente”), sendo GDC
Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
o agente fiduciário da operação. 3ª Série da 2ª Emissão: securitização de
créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do
cedente PRATAFORTE Administração e Participações S.A. (“PRATAFORTE”
ou “Cedente”), sendo a Planner Trustee DTVM Ltda. o agente fiduciário da
operação; 4ª Série da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas
de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente SOCICAM Administração,
Projetos e Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Cedente”), sendo a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários o agente fiduciário da
operação. Conforme previsto no Termo de Securitização, o 3º trimestre de 2019
é o período previsto para liquidação da operação, com isso todos os créditos
atrelados a operação foram liquidados em seu vencimento. 5ª Série da 2ª
Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário
(“CCI”), adquiridas do cedente SOCICAM Administração, Projetos e
Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Cedente”), sendo a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários o agente fiduciário da operação. 8ª
e 9ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de
Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente SOCICAM Administração,
Projetos e Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Cedente”), sendo a SLW
Corretora de Valores e Cambio Ltda o agente fiduciário da operação. 10ª Séries
da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de Cédulas de Crédito
Imobiliário (“CCI”), adquiridas do cedente Maluí Ilha do Sol Empreendimentos
Imobiliários SPE S.A. (“MALUÍ” ou “Cedente”), sendo a GDC Partners Serviços
Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., o agente
fiduciário da operação. 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos
oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”), adquiridas dos cedentes
SKY Empreendimentos Imobiliários Sul de Minas Ltda (“Cedente” 1 ou
“Cedentes”), SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis
Ltda (“Cedente 2” ou “Cedentes”) e SKY Construções e Empreendimentos
Imobiliários Jardim Primavera Alterosa Ltda (“Cedente 3” ou “Cedentes”) sendo
a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários o agente
fiduciário da operação. 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos
oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) adquiridas do cedente Família
Paulista Cia. Hipotecária (“Cedente CCB”) e Cédulas de Crédito Imobiliário
(“CCI”), adquiridas do cedente SPE Marica 1 Empreendimentos Imobiliários
Ltda (“SPE Marica” ou “Cedente Vendas”), sendo a GDC Partners Serviços
Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda o agente fiduciário
da operação. 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos
de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) adquiridas do cedente SOCICAM
ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA (“Socicam” ou
“Cedente”), sendo a SLW Corretora de Valores e Cambio Ltda o agente fiduciário
da operação. Série única da 1ª Emissão: securitização de direitos creditórios do
agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (“CCB”) adquiridas do
cedente BANCO PAULISTA S/A (“Cedente”), emitidas pela PANTANAL
AGRÍCOLA LTDA (“Devedora”) sendo a SLW Corretora de Valores e Cambio
Ltda o agente fiduciário da operação. Série única da 2ª Emissão: securitização
de direitos creditórios do agronegócio oriundos de Cédulas de Crédito à
Exportação (“CCE”) adquiridas do cedente BANCO PAULISTA S/A (“Cedente”),
emitidas pela COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (“Devedora”)
sendo a SLW Corretora de Valores e Cambio Ltda o agente fiduciário da
operação. 2 Base de preparação das demonstrações financeiras. 2.1
Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras anuais da Cia.
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que
compreendem as normas da CVM e os pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela CVM e pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os membros do Conselho de
Administração, em 23/03/2020, tomaram conhecimento das demonstrações
financeiras da Cia. e autorizaram a sua divulgação, bem como o encaminhamento
para deliberação em Assembleia de Acionistas. 2.2 Base da mensuração. As
demonstrações financeiras anuais foram preparadas utilizando o custo histórico
como base de valor, com exceção do seguinte item material reconhecido nos
balanços patrimoniais: (i) Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo
por meio do resultado. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação. Estas
demonstrações financeiras anuais estão apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Cia. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares
de Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma. 2.4 Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das
demonstrações financeiras anuais de acordo com as normas do CPC, exige que
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. A
Cia. revisa suas estimativas e premissas de forma contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são
revisadas. 2.5 Atendimento à instrução CVM 414/04. A instrução CVM nº
414/04 exige a divulgação das informações relativas aos resgates dos créditos
vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais independentes, por
emissão de CRI sob regime fiduciário, previstas no art. 12 da Lei 9.514/97. Em
atendimento a esta instrução vigente, divulgamos tais informações na Nota
Explicativa nº8. 2.6 Novas normas e interpretações efetivas a partir de
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nos termos da regulamentação vigente, será o dia 31/12 de cada ano. O valor
total atribuído aò CRA PANTANAL, conforme o Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários, celebrado pela Cia. em 07/08/2019 com a SLW Corretora
de Valores e Câmbio Ltda. (“Termo de Securitização PANTANAL”), foi de R$
16.370.370,37 CRA. Dessa forma, a Cia. assumiu um compromisso financeiro
pela aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio que constituíram lastro e
foram vinculados aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Emissão
de Série Única o de CRA da Cia. (“Direitos Creditórios do Agronegócio”), cujo
cedente foi o Banco Paulista S.A, inscrito no CNPJ sob n° 61.820.817/0001-09.
No âmbito da 1a Emissão de Série Única, conforme os termos do Termo de
Securitização, foi instituído Regime Fiduciário, constituído pelos Direitos
Creditórios do Agronegócio, decorrentes da CCB, e suas Garantias e demais
acessórios, incluindo a Conta Centralizadora e a Conta Vinculada, o qual não se
confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente à
liquidação dos CRA, bem como ao pagamento dos respectivos custos de
administração e obrigações fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza,
vigentes ou que venham a ser instituídos ao longo do prazo dos CRA, que
tenham como base de cálculo eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio
Separado, bem como ao pagamento das despesas constantes da cláusula 15.2
do Termo de Securitização, na forma da Instrução CVM n° 600/18. O valor total
atribuído ao CRA COOPAVEL, conforme o Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários, celebrado pela Cia. em 10/09/2019 com a SLW Corretora de
Valores e Câmbio Ltda. (“Termo de Securitização PRIMATO”), foi de R$
19.999.999,99 CRA, Dessa forma, a Cia. assumiu um compromisso financeiro
pela aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio que constituíram lastro e
foram vinculados aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Emissão
de Série Única o de CRA da Cia. (“Direitos Creditórios do Agronegócio’’), cujo
cedente foi o Banco Paulista S.A, CNPJ n° 61.820.817/0001-09. No âmbito da 2ª
Emissão de Série Única, conforme os termos do Termo de Securitização, foi
instituído Regime Fiduciário, constituído pelos Direitos Creditórios do
Agronegócio, decorrentes da CCE, e suas Garantias e demais acessórios,
incluindo a Conta Centralizadora, o qual não se confunde com o patrimônio
comum da Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRA, bem
como ao pagamento dos respectivos custos de administração e obrigações
fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou que venham a ser
instituídos ao longo do prazo dos CRA, que tenham como base de cálculo
eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Separado, bem como ao pagamento
das despesas constantes da cláusula 15.2 do Termo de Securitização, na forma
da Instrução CVM n° 600/18. O valor total atribuído ao CRA PRIMATO, conforme
o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, celebrado pela Cia. em
05/12/2019 com a H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Termo de Securitização PRIMATO”), foi de R$ 19,000.000,00,
contemplando ao total 19.000 CRA. Dessa forma, a Cia. assumiu um
compromisso financeiro pela aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio
que constituíram lastro e foram vinculados aos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da 3º Emissão de Série Única de CRA da Cia. (“Direitos Creditórios
do Agronegócio”), cujo cedente foi o Banco Paulista S.A, CNPJ n°
61.820.817/0001-09. No âmbito da 3º Emissão de Série Única, conforme os
termos do Termo de Securitização, foi instituído Regime Fiduciário, constituído
pelos Direitos Creditórios do Agronegócio, decorrentes da CCE, e suas Garantias
e demais acessórios, incluindo a Conta Centralizadora, o qual não se confunde
Demonstração do resultado e do resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota
2019
2018
Receita operacional líquida
11
5.052
1.711
Custo com emissão
(1.152)
(158)
Lucro bruto
3.900
1.553
Despesas operacionais
Despesas de pessoal
(275)
(292)
Despesas gerais e administrativas
(448)
(391)
Despesas tributárias
(103)
(67)
Serviços prestados por terceiros
(1.796)
(841)
Depreciação
(11)
(8)
Total
12
(2.633) (1.599)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro
1.267
(46)
Receitas financeiras
170
152
Despesas financeiras
(259)
(211)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e contribuição social
1.178
(105)
IR e contribuição social
(376)
Lucro (Prejuízo) do exercício
802
(105)
Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
2019
2018
Lucro (Prejuízo) do exercício
802
(105)
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes do exercício
802
(105)
Demonstração das mutações do patrimonio líquidoem 31/12/2019 e 2018
Reservas
de lucros
Lucros /
Re- Reten- Prejuízos
Capital serva ção de AcumuSocial Legal Lucros
lados Total
Saldos em 31/12/17
1.358
203
323
(822) 1.062
Prejuízo do exercício
(105) (105)
Compensação do prejuízo acumulado
- (323)
323
Saldos em 31/12/18
1.358
203
(604)
957
Lucro do exercício
802
802
Constituição de reserva legal
10
(10)
Dividendos mínimos obrigatórios
(47)
(39)
Retenção de lucros
141
(141)
Saldos em 31/12/2019
1.358
213
141
- 1.712
01/01/2019. Pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações novos e/
ou revisados pelo CPC, que passam a vigorar a partir do exercício iniciado em
1º/01/2019: • CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil - O CPC 06
(R2) - Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à
norma internacional IFRS 16 – Leases, emitida em janeiro de 2016 em
substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à
norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de
arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os
arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à
contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A
norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários –
arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais)
e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12
meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o arrendatário
reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de
arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante
o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem
reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os
arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na
ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 06
(R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com
o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos
de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora para
períodos anuais iniciados a partir de 1º/01/2019, exige que os arrendatários e os
arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no CPC
06 (R1). A Cia. adotou o CPC 06 (R2) utilizando a abordagem modificada da
retrospectiva e optará por adotar a norma para contratos que foram anteriormente
identificados como arrendamentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
Portanto, a Cia. não aplicará a norma a contratos que não tenham sido
previamente identificados como contratos que contenham um arrendamento
nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará por utilizar as isenções
propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em
12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo
ativo objeto seja de baixo valor. A Cia. possui baixo volume com contratos de
arrendamentos, cujos valores não são representativos. A Cia. analisou os
contratos existentes e concluiu que não houve impactos significativos nas
demonstrações financeiras anuais com a adoção do CPC 06 (R2). • Interpretação
IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do IR - A Interpretação com
correspondência no ICPC 22) trata da contabilização dos tributos sobre o
rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que
afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da
IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas
associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda
especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos tributários
incertos separadamente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao
exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade
determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não
utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv)
como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade
deve determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente
ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir
a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora
para períodos anuais iniciados a partir de 1º/01/2019, mas são disponibilizadas
determinadas isenções de transição. A Cia. adotou as determinações do
pronunciamento a partir da entrada em vigor e não identificou na avaliação dos
tributos incertezas tributárias tendo feito as apurações e compensações de
bases de cálculos extemporâneas considerando aspectos claros da legislação.
2.7 Informações Complementares acerca da Emissão de CRI/CRA. Com a
publicação da Instrução CVM 600 datada de 01/08/18 que, dentre outras
disposições, regulamenta e padroniza a divulgação das demonstrações
contábeis fiduciárias, sendo instituídas novas instruções envolvendo Certificados
de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e
alterados determinados dispositivos contidos em outras instruções normativas
publicadas pela CVM, destacamos o art. 34 dessa ICVM que acrescentou à
instrução CVM n° 480, o art. 25-A que, por sua vez, passou a requerer, em se
tratando de Cia. securitizadora, a apresentação das demonstrações de cada
patrimônio de forma individualizada e auditadas, devendo ser entregues a CVM
relativas a cada patrimônio separado como entidade que reporta informação
para fins de elaboração de demonstrações financeiras individuais, desde que a
Cia. securitizadora não tenha que consolidá-lo em suas demonstrações
conforme as regras contábeis aplicáveis a S.A.s. 3 Resumo das principais
práticas contábeis. As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas
de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas
demonstrações financeiras, exceto pelas reclassificações/ajustes feitos nos
saldos correspondentes para estarem em conformidade com a apresentação do
exercício corrente, conforme descrito abaixo e na Nota Explicativa 2.5. 3.1
Moeda estrangeira. No atual contexto operacional, a Cia. não tem transações
referenciadas em moeda estrangeira. 3.2 Instrumentos financeiros. Ativos
financeiros não-derivativos. Os ativos financeiros são classificados nas
categorias de valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A
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com o patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente a liquidação
dos CRA, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e
obrigações fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou que
venham a ser instituídos ao longo do prazo dos CRA, que tenham como base de
cálcuio eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Separado, bem como ao
pagamento das despesas constantes da cláusula 15.2 do Termo de
Securitização, na forma da Instrução CVM n° 600/18. 3 - Informações sobre
lastro das emissões realizadas. Apresentamos a seguir os dados relativos às
aquisições de recebíveis do exercício findo em 31/12/2019: I. Aquisições:
30/04/2019: • 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão; • 57.699 CRI; • R$ 67.848.214,64;
• Lastro: Créditos Imobiliários, que são representados pelas Cédulas de Créditos
Imobiliários.,; • Garantias: Coobrigação da Cedente, Fiança, Cessão Fiduciária
de Recebíveis e Fundo de reserva. 07/08/2019: • 1ª Emissão Série Única; • 328
CRA; • R$ 16.370.370,37; • Lastro: nos Direitos Creditórios do Agronegócio, os
quais são oriundos da CCB emitida pela Devedora; • Garantias: Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Cessão Fiduciária de Certificado de
Depósito Bancário - CDB. 10/09/2019: • 2ª Emissão - Série Única; 20.000 CRA
R$ 19.999.999,99; • Lastro: Direitos Creditórios do Agronegócio, os quais são
oriundos da CCE emitida pela Devedora; • Garantias: Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios, Cessão Fiduciária de Certificado de Depósito
Bancário - CDB e Alienação Fiduciária de estoques de soja. 05/12/2019: • 3ª
Emissão - Série Única 19.000 CRA; • RS 19.000.000,00; • Lastro: Direitos
Creditórios do Agronegócio, os quais são oriundos da CCE emitida pela
Devedora; • Garantias: Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,
Cessão Fiduciária de Certificado de Depósito Bancário - CDB e Alienação
Fiduciária de estoques de milho em grãos. II. Retrocessão: Não houve
retrocessão no exercício. III. Inadimplência: Durante o exercício findo em
31/12/2019 o percentual de inadimplência do CRI - SOCICAM V, e do CRA
PANTANAL, CRA COOPAVEL e CRA PRIMATO foi de 0% sobre o total do fluxo
de recebíveis imobiliários vinculados a ambas as emissões. IV - Liquidações:
Acerca dos CRI Buriti, que corresponde a 3º e 4ª Séries da 1a Emissão de CRI
da Reit, houve recompra facultativa dos créditos imobiliários conforme disposto
na cláusula 2.16.1.1 do Termo de Securitização, resultando no resgate
antecipado da totalidade dos CRIs pelo saldo apurado em 28/06/2019, cessando
assim o fluxo de pagamento futuro previsto. Saldo apurado em 28/06/2019: R$
21.740.910,20. Não houve outros eventos previstos no Termo de Securitização,
além dos previstos anteriormente. Quanto ao CRI Socicam II, que corresponde
ã 4a Série da 2ª Emissão de CRI da Cia., conforme previsto no Termo de
Securitização, o terceiro trimestre de 2019 (01/07/2019 à 30/09/2019) era o
trimestre previsto para liquidação da operação, com isso todos os créditos
atrelados a operação foram liquidados. V - Relatórios de classificação de
risco dos CRA emitidos: O CRI Socicam V obteve a classificação “brA(sf)” da
Austin Rating cujo relatório definitivo tem data de 14/02/2020. O CRA PANTANAL,
CRA COOPAVEL e CRA PRIMATO não foram objetos de classificação de risco.
VI - Informações Adicionais: Em concordância com as disposições normativas
vigentes, cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou Partes Relacionadas
com o Auditor Independente da Cia. (Maciel Auditores Independentes) não
prestam qualquer tipo de serviço que não sejade auditoria externa.
Samuel Albino da Silva - Diretor de Ref. com Investidores
Bruno Patrício Braga do Rio - Diretor Presidente
Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2018 2017
Lucro do período
(105) (822)
Depreciação
8
6
Variações nos ativos e passivos
Aumento na emissão de títulos de CRI
(23.178) 4.964
Redução em outros créditos
16
(17)
Tributos correntes a recuperar
(21) (102)
Direitos creditórios a pagar
23.178 (4.964)
Impostos e contribuições a recolher
22
Contas a pagar
3
(10)
Outros ativos e passivos
740
440
Fluxo de caixa proveniente/(usado nas) das atividades
operacionais
663 (505)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
(7)
(18)
Fluxo de caixa utilizado nas das atividades de
investimento
(7)
(18)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
- (230)
Empréstimos cedidos
(282) (1.240)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(282) (1.470)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
374 (1.993)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3 1.996
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
377
3
Demonstrações dos valores adicionados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
2019 2018
Receita: Receita
5.052 1.882
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custo
(1.152) (158)
Materiais, energia, serviços de terceiros, outros
(1.801) (1.148)
Depreciação
(11)
(8)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade
2.088
568
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receita financeira
170
152
Valor Adicionado Total a Distribuir
2.258
720
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal
276
252
Remuneração direta
158
183
Outro benefícios
111
61
FGTS
7
8
Tributos:
709
289
Federais
635
207
Municipais
74
82
Remuneração da capital de terceiros
471
284
Arrendamentos e alugueis
90
83
Despesas bancarias
259
83
Outros
122
118
Remuneração da capital próprios: Lucro (Prejuízo) do exercício
802 (105)
2.258
720
Cia. determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu
reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do
instrumento. Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo,
acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do
resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição
do ativo financeiro. Os ativos financeiros da Cia. incluem caixa e equivalentes de
caixa, , conta corrente com patrimônio fiduciário, certificados de recebíveis
imobiliários e outros valores a receber. Os passivos financeiros são representados
pelos dividendos a pagar, direitos creditórios a pagar, contas a pagar e outras
contas a pagar. 3.3 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de
caixa são recursos bancários, em espécie ou aplicações financeiras de curto
prazo, de alta liquidez que são prontamente conversíveis em montante conhecido
de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A
aplicação é considerada de curto prazo quando possui vencimento de três
meses ou menos, a contar da data da aquisição. 3.4 Certificados de recebíveis
imobiliários. São representados por certificados de recebíveis imobiliários
emitidos a partir de direitos creditórios adquiridos de operação de cessão
créditos imobiliários com a coobrigação do cedente. São registrados pelo seu
valor de aquisição e emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos
rendimentos e/ou encargos auferidos até a data de encerramento do balanço, os
quais não são incorporados ao resultado e ao patrimônio da Cia., por se
constituírem em patrimônio em separado nos termos da Lei n° 9.514/97, e
controlados individualmente por projeto. Caso haja créditos com liquidação
duvidosa, tais créditos podem ser devolvidos às empresas de quem a Cia. os
comprou ou pode haver a troca dos mesmos por outros, de acordo com as
condições de coobrigação dos contratos de compra de recebíveis, não sendo
aplicável, portanto, a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 3.5
Passivos financeiros e não-derivativos. Passivos financeiros são classificados
como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado e passivos
financeiros a custo amortizado. A Cia. determina a classificação dos seus
passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos
financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos
e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.
O passivo financeiro da Cia. inclui os direitos creditórios a pagar e outros valores
a pagar. Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data
em que a Cia. se torna parte das disposições contratuais dos mesmos. Quando
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão, quando aplicável. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data
de balanço de acordo com as regras estabelecidas e características de cada tipo
de ativos e passivos financeiros. 3.6 Capital social. Ações ordinárias são
classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis
à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do
patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários. Os dividendos
mínimos obrigatórios conforme definido em estatuto são reconhecidos como
passivo. 3.7 Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. Um ativo
é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço
patrimonial quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos.
As provisões são registradas em função de evento passado, quando a Cia. tem
uma obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a
obrigação, tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.8
Apuração do resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade
com o regime contábil da competência do exercício. As receitas, despesas e
custos incluem os rendimentos, os encargos e as variações monetárias que
foram calculados com base em índices ou taxas oficiais e que incidem sobre os
ativos e passivos circulantes e não circulantes. Quando aplicável, incluem os
ajustes de valor de mercado e/ou de realização. O ágio e o deságio apurados na
compra dos recebíveis são apropriados ao resultado do exercício da operação
de acordo com o fluxo de recebimento dos recebíveis. 3.9 IR e contribuição
social. A provisão para IR, quando aplicável, é constituída com base no lucro
real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e a provisão
para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor.
4 Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
Bancos
55
69
Aplicações financeiras a)
2.065
308
2.120
377
a) Aplicação Fundo Artemis FI Renda Fixa Crédito Privado pertencente à
Gestora SFI Investimentos Ltda. 5 Emissão de títulos - CRI 2ª emissão.
Saldo representa os certificados de recebíveis imobiliários emitidos a partir de
recebíveis imobiliários adquiridos do cedente VALLE, SOCICAM IV, SKY, SPE
MARICA 1 - “PRÓ LOTES” e SOCICAM V registrados pelo valor de aquisição e
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emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encargos.
Qtd. Disponovel
Saldo
Cedente
Tipo
p/Venda
Atualizado
VALLE - CRI 37
Subordinado
37
10.488
SOCICAM IV - CRI 27
Subordinado
21
5.772.
SKY CRI 3
Subordinado
3
1.111
PRO-LOTES - CRI806
Senior
39
1.442.
PRO-LOTES - CRI 83
Subordinado
83
2.063.
20.876.
2019
2018
6 Tributos a recuperar
IRPJ (Saldo Negativo)
16
CSLL Base Negativa
20
IRRF
60
CSLL
13
IRRF sobre aplicação financeira
49
61
49
170
2019
2018
7 Outras contas a pagar
Contas a Pagar
8
3
Obrigações Trabalhistas
11
Encargos sociais a Pagar
9
6
Outros (7.1)
1.053
821
1.070
841
a) Utilização de limite de crédito disponibilizado pelo banco Itaú em conta
corrente, conforme Cédula de Crédito Bancário (CCB). Os encargos estão
sendo pagos mensalmente.
2019
2018
7 .1 Outros
Outras Obrigações
388
56
Empréstimo Itaú - Conta Vinculada
665
765
1.053
821
8 Direitos Creditórios a pagar. Valor a pagar pela aquisição dos recebíveis
imobiliários, representados pelas cédulas de crédito imobiliário objeto do lastro
dos certificados de crédito imobiliário da 2ª Emissão das Operações Valle,
Socicam IV, SKY, SPE Marica 1 (“Pró Lotes) e Socicam V.
Qtd. Disponovel
Saldo
Cedente
Tipo
P/Venda
Atualizado
VALLE - CRI 37
Subordinado
37
10.488
SOCICAM IV - CRI 27
Subordinado
21
5.772
SKY CRI 3
Subordinado
3
1.111
PRO-LOTES - CRI806
Senior
39
1.442
PRO-LOTES - CRI 83
Subordinado
83
2.063
20.876
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Reit Securitizadora de
Recebíveis Imobiliários S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia., de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria.
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Existência, precisão e valorização dos recebíveis que servem de lastro para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”). A Cia. é requerida a manter controle individual e independente de cada um dos patrimônios separados, por emissão de certificados de recebíveis em que foram instituídos o regime fiduciário, conforme estabelecido na legislação e dispositivos que regulam as
demonstrações contábeis fiduciárias. A Cia. é responsável ainda por gerenciar o
recebimento desses ativos, bem como o pagamento dos CRIs em conexão às
suas obrigações com o agente fiduciário, legitimado a praticar todos os atos necessários à proteção dos direitos dos investidores. Devido à relevância dos montantes envolvidos e à necessidade de controles adequados para o gerenciamento
do registro, atualização e baixa da carteira de recebíveis imobiliários, bem como
os CRIs associados, considerando esse assunto significativo para nossa auditoria. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Análise e recálculo da posição em 31/12/2019 dos contratos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos durante o exercício em questão; • Confirmação por meio de
circularização dos saldos bancários junto às instituições financeiras; • Confirmação dos preços unitários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) através de confirmação por meio de circularização junto aos agentes fiduciários ou da
consulta ao site dos mesmos; • Comparação e recálculo dos patrimônios separados com base nos preços unitários informados pelos agentes fiduciários nas confirmações recebidas ou confirmados através de consulta ao site com os registros
contábeis individualizados dos patrimônios separados; • Confirmação da liquidação financeira de operações de pagamento de subscrição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos e de juros, amortização e amortização extraordinária ocorridos durante o exercício, através dos extratos bancários; • Comparação dos dados contratuais de taxa de juros, índice de atualização e prazos de
recebimento/pagamento com as informações utilizadas nas memórias de cálculo
do contas a receber e a pagar, respectivamente; Com base na abordagem de nos-

9 Partes relacionadas
Em 31/12/2019, os saldos com partes relacionadas eram os seguintes:
Ativo
2019
2018
Empréstimos Concedidos
926
1.522
926
1.522
Os créditos concedidos referem-se a contratos de mútuos entre a Cia. e a Reit
Consultoria Ltda, para os quais são cobrados encargos financeiros de acordo com
as práticas e valores usuais de mercado, bem como os impostos pertinentes.
Passivo
2019
2018
Dividendos a pagar
511
464
511
464
10 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social está dividido em
1.358 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de R$ 1,
totalmente integralizado. b. Reserva legal. Constituída na forma estabelecida na
Lei 6.404, de 15/12/1976, e no Estatuto Social da Cia., respeitando o percentual
mínimo de 5% do lucro do líquido e o percentual máximo 20% do Capital Social
da Cia. c. Reserva de retenção de lucros. Representa a parcela do lucro
apurado em 2015 e 2014, após a constituição da Reserva legal e dividendo
mínimo obrigatório, sem destinação específica, e ainda não distribuída, que
será submetida à aprovação em Assembleia.d. Dividendos. Aos acionistas é
garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório correspondente a
25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da Lei das S.A..
11 Receita operacional líquida
2019
2018
Receitas de estruturação
5.384
1.882
Pis
(36)
(13)
Cofins
(222)
(82)
Iss
(74)
(76)
5.052
1.711
12 Despesas gerais e administrativas
2019
2018
Serviços e outras
(2.358)
(1.307)
Pessoal
(275)
(292)
(2.633)
(1.599)
13 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco. Os valores de
realização estimados de ativos e passivos financeiros da Cia. foram determinados
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas
de avaliações. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de
estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de
controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus
as vigentes no mercado. A Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo,
em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. não efetua aplicações
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os
principais instrumentos financeiros usualmente utilizados pela Cia. são bancos e
sa auditoria e nos procedimentos efetuados, entendemos que os critérios e premissas adotados pelo Cia. para reconhecimento dos CRI foram adequados no
contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros assuntos.
Demonstração do Valor Adicionado. A demonstração do valor adicionado
(DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Cia., e apresentada como informação suplementar para
fins de IFRS, fora submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração fora conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado
fora adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações
contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Cia. é a
responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da
Administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data desse relatório.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é a responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é a responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
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

operações compromissadas, em condições normais de mercado, reconhecidos
pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 4. a. Critérios, premissas e
limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado. Os valores contábeis
referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial se
aproximam substancialmente de seus correspondentes valores de mercado. Caixa
e equivalentes de caixa. Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm
seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. Aplicações financeiras.
O valor justo das aplicações financeiras é apurado por referência aos seus preços de
fechamento na data de apresentação das demonstrações financeiras. Não havendo
cotação de mercado, o valor justo é estimado com base no valor presente dos fluxos
de caixa futuros descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de
apresentação. e. Risco de taxa de juros e inflação. Decorre da possibilidade da
Cia. sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre
seus ativos e passivos financeiros. De acordo com suas políticas financeiras, a Cia.
não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham
caráter especulativo. f. Risco de crédito. Decorre da possibilidade de a Cia. sofrer
perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições
financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Em
31/12/2019 e 31/12/18, os principais saldos expostos a riscos de créditos são caixa
e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e outros valores a receber conforme
demonstrado no balanço patrimonial. g. Risco de estrutura de capital (ou risco
financeiro). Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção
de lucros) e capital de terceiros que a Cia. utiliza para financiar suas operações.
Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado
do capital, a Cia. monitora permanentemente os níveis de endividamento de
acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de exigências previstas em
contratos de CRI. 14 Contingências. A Cia. não tem conhecimento de ser parte
envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista, tributária
ou cível, que devessem estar registrados nas demonstrações financeiras em
31/12/2019 e 31/12/18. 15 Eventos subsequentes. A administração da Cia.,
visando prestar as informações necessárias aos seus parceiros, investidores
e acionistas, entende que, no momento, a crise ocasionada pela Pandemia da
COVID19, não tem impacto relevante nos negócios da Cia., ou na geração de
receitas recorrentes. Contudo, a empresa vem tomando as medidas necessárias
de contingenciamento, tendo implementado o trabalho via home-office para seus
funcionários como forma de preservar a sua saúde, evitando assim, qualquer
risco para sua equipe. A Cia. orientou, também, seus fornecedores a adotarem
as medidas indicadas pelos Órgãos Governamentais. Caso a situação mude,
a Cia. irá reavaliar e informar pelos meios adequados, caso sejam necessárias
ações ou providências para mitigar os impactos da crise em nossos negócios.
Bruno Patrício Braga do Rio - Diretor Presidente
Samuel Albino da Silva - Diretora de Rel. com Investidores
Ronaldo Borges Andrade - CRC/RJ 05.1927/O-8
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.; • Avaliamos a adequação das políticas financeiras 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 a capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional; •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objeto de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
negócio para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. 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.
São Paulo, 30/03/2020. Russell Bedford Brasil - Auditores Independentes S/S - 2
CRC RS 5.460/O-0 “T” SP; Roger Maciel de Oliveira - Contador 1 CRC RS 71.505/
O-3 “T” SP - Sócio Responsável Técnico.
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Foton inicia produção de caminhões em Guaíba (RS)

Está pronta e ativa a linha
de montagem que a Foton
estruturou em Guaíba, RS. O
primeiro caminhão, um veículo leve da Família Minitruck,
de 3.5 toneladas, acabou de
sair da linha de montagem que
a empresa montou a partir da
contratação da Gefco indústria, empresa do Grupo Gefco,
para montar os caminhões
nacionalizados da marca no
Brasil.
A linha de montagem nas
instalações da Gefco, que fica
ao lado da área onde a Foton vai construir sua fábrica
no Brasil, vai funcionar até a
conclusão das obras das novas
instalações da montadora chinesa na cidade gaúcha. Para

atender a necessidade de produção local da Foton no país,
a Gefco está construindo um
novo pavilhão industrial em
Guaíba que será finalizado no
final deste ano. Enquanto isso,
para atender a demanda de
mercado da Foton, a montagem dos caminhões está sendo realizada em outro imóvel,
onde foi produzida a primeira
unidade.
De acordo com Leandro
Gedanken, diretor industrial da Foton do Brasil, “a
produção dos caminhões da
marca em Guaíba, onde em
breve haverá a fábrica, ajudará também a desenvolver
de maneira mais eficiente os
fornecedores locais”.

Conforme o executivo, a
empresa chinesa criou uma
trading em Guaíba, com
100% de capital estrangeiro,
que vai importar componentes da China e complementar
com peças nacionais.
Até o ano passado, a Foton produzia seus caminhões
em espaço alugado na fábrica da Agrale, em Caxias do
Sul, RS. “Como agora contamos com aporte de capital
da matriz, na China, entendemos ser o momento adequado para se produzir próximo ao local onde teremos
fábrica própria”.
Gedanken disse que momentaneamente a produção
em Guaíba vai acompanhar

o ritmo do mercado nacional
que, por conta da pandemia
Covid-19, demanda baixo
volume. “Estruturamos uma
linha enxuta, mas altamente
produtiva e flexível para ser
capaz de responder prontamente a aumentos de demanda”. No final do ano, a linha
instalada no novo galpão
industrial terá capacidade de
produzir até 100 veículos/
mês da marca.
A nova linha de montagem está ativa, com baixo
volume, e respeitando todas
as recomendações de cuidados com a saúde preconizadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) no
combate ao Covid-19.

CIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA

CNPJ: 33.015.124/0001-08
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, EM REAIS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019 EM REAIS
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 PASSIVO
ATIVO
1.829.478,16 1.886.929,05
3.228.813,96 2.885.931,81 Renda de Aluguéis
CIRCULANTE
1.895.988,20 2.024.995,56 CIRCULANTE
26.988,45
58.754,82
40.000,00
40.000,00 Juros e Multas
Caixa
364,06
364,06 Empréstimo - Ruth Chame
Rendimento aplicação financeira
1,12
6,47
182.500,00 182.500,00 Receita não operacional
Banco Itaú (conta movimento)
(149.767,39)
4.172,93 Sinal para venda imóvel
6.520,28
8.257,10
Assoc.
dos
Lojistas
Shopping
Sabores
185.877
,28
114.703,66
Banco Bradesco (conta movimento)
64,80
1,00
Despesas Financeiras
1.326.261,13 1.188.513,33 Honorários da Diretoria
(552.000,00) (552.000,00)
Banco Bradesco (conta investimento)
(7.148,38)
(7.032,93) Impostos e Encargos Sociais
981.126,19
917.773,88 Salários Administrativos
(253.491,80) (219.088,46)
Locatários
2.052.475,11 2.027.490,50 Condomínio (Light, CEDAE etc)
(199.665,22) (196.782,34)
67.561,92
49.496,35 Encargos e Tributos Sociais
NÃO CIRCULANTE
462,92
462,92 Contas a pagar diversas
(1.143.280,04) (1.153.317,06)
174.179,07
59.761,28 Despesas Gerais/Administrativas
DEPÓSITOS JUDICIAIS
462,92
462,92 Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias
(140.827,56)
(172.011,87)
Empréstimos/Financ. longo prazo
271.308,37 333.183,31 PIS/COFINS s/faturamento
IMOBILIZADO
3.519.623,45 3.519.623,45
(426.276,61) (339.252,29)
A LONGO PRAZO - PARCELAMENTOS
838.072,73 869.475,31 Lucro ou Prejuízo
Móveis e Utensílios
59.467,52
59.467,52
PARCELAMº LEI 12.996 INSS
28.044,78
57.795,33 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM REAIS
Veículos
115.000,00 115.000,00 PARCELAMº LEI 12.996 PIS/COFINS/IRRF
31/12/2019
31/12/2018
520.658,28 612.546,30
Edificações - General Polidoro
7.435,33
7.435,33 MULTA DCTF
(1.735.059,93) (1.395.807,64)
990,22
990,22 Saldo no início do período
Edificações - Pereira Nunes
70.920,70
70.920,70 PARCELAMENTO IRRF PRO LABORE
(426.276,61) (339.252,29)
288.379,45
198.143,46 Lucro ou Prejuízo no exercício
(2.161.336,54) (1.735.059,93)
Edificações - Conde de Bonfim
3.044.834,40 3.044.834,40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.349.187,88 1.789.674,81 Saldo final do período
Edificações - Baturite
152.915,73 152.915,73 Capital Social
3.000.000,00 3.000.000,00 NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações contábeis estão apresentadas
Apartamento Barra da Tijuca
75.000,00
75.000,00 Reserva de capital
510.524,42 510.524,42 de acordo com as disposições da Lei 6.404/76. As apropriações das receitas
e despesas foram efetuadas pelo regime de competência. Rio de Janeiro, 31
Máquinas e Ferramentas
148.257,34 148.257,34 Lucros Acumulados
19.505,04
19.505,04 de Dezembro de 2019.
Vagas garagem Baturite
60.000,00
60.000,00 (-)Prejuízos Acumulados
(1.754.564,97) (1.401.102,36) Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente CPF: 399.598.487-87; Ruth
(-) Depreciações Acumuladas
(214.207,57) (214.207,57) Prejuízo Líquido exercício 2019
(426.276,61) (339.252,29) Chame de Seixas - Diretor Tesoureiro CPF: 304.022.207-49; Maristela Rodri5.416.074,57 5.545.081,93 gues Cunha Costa - Contadora CRC/RJ 090731/O-0 CPF: 010.375.387-73
TOTAL DO ATIVO
5.416.074,57 5.545.081,93 TOTAL DO PASSIVO

CIEMPA - COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos a disposição de V.Sas. para maiores esclarecimentos. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. A Diretoria.
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2019 (Comparativo)
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 (Comparativo)
31/12/19 - R$ 31/12/18 - R$
ATIVO
31/12/19 - R$ 31/12/18 - R$ Receita Operacional Bruta
435.800,26
659.459,20
Circulante
4.188.786,53
683.047,79 Receitas Operacionais
-37.804,67
-57.589,23
Disponibilidades
277.128,85
243.475,33 (–) Deduções da Receita Bruta
397.995,59
601.869,97
Contas a Receber
24.800,00
34.180,00 Receita Operacional Líquida
397.995,59
601.869,97
Tributos e Contribuições a Recuperar
148.639,93
142.989,59 Lucro Bruto Operacional
-2.407.949,31 -2.480.454,40
Aplicações Financeiras
3.732.673,85
256.815,30 Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
-440.748,58 -1.029.250,82
Despesas Meses Seguintes P.
-1.592.831,83 -1.614.576,08
Antecipadamente
5.543,90
5.587,57 Despesas de Depreciação e Amortização
9.513,17
4.348,98
Não Circulante
70.303.834,19 71.909.561,02 Outras Receitas Operacionais
-1,07
-0,46
Realizável a Longo Prazo
6.074.298,83 6.087.193,83 Despesas Financeiras
32.555,78
19.192,10
Imobilizado
64.229.535,36 65.822.367,19 Receitas Financeiras
-4.001.466,25 -4.498.870,71
Total do Ativo
74.492.620,72 72.592.608,81 Lucro Operacional Líquido
Outras Despesas
-737,55
0,00
PASSIVO
0,00
47.862,12
Circulante
328.930,39
326.714,68 Outras Receitas
-4.002.203,80 -4.451.008,59
Fornecedores
3.004,56
4.600,50 Resultado do Exercício antes da CS
0,00
0,00
Obrigações Trabalhistas e Tributárias
31.631,65
29.306,94 Contribuição Social
-4.002.203,80 -4.451.008,59
Outras Obrigações
245.155,93
245.271,51 Resultado do Exercício antes do IR
0,00
0,00
Provisões
49.138,25
47.535,73 Imposto de Renda
-4.002.203,80 -4.451.008,59
Não Circulante
6.150.000,00
250.000,00 Prejuízo do Exercício
Créditos de Diretores e Acionistas
6.150.000,00
250.000,00 Prejuízo por Ação: (122.193.923 ações
ordinárias em 31/12/2019)
-0,03
-0,04
Patrimônio Líquido
68.013.690,33 72.015.894,13
Capital Social
85.016.066,66 85.016.066,66 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18 a 31/12/19
Prejuízos Acumulados
-17.002.376,33 -13.000.172,53
Capital
Prejuízos
Patrimônio
Total do Passivo
74.492.620,72 72.592.608,81
Histórico
Social
Acumulados
Líquido
Saldos Iniciais - 31/12/2018
85.016.066,66 -13.000.172,53 72.015.894,13
Notas Explicativas: 1. Conformidade - As Demonstrações Contábeis ora a) Prejuízo Líquido do Período
– -4.002.203,80 -4.002.203,80
apresentadas, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras Saldos Finais- 31/12/2019
85.016.066,66 -17.002.376,33 68.013.690,33
de Contabilidade estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em
específico a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias 5.2 - Propriedades para Investimento - Imóveis para Renda contabilizados neste
Empresas, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, e demais grupo em decorrência da impossibilidade de serem avaliados de forma confiável,
Orientações e Interpretações Técnicas. 2. Contexto Operacional - A Compa- sem custo ou valor excessivo para a Companhia. (NBC TG 1000 (R1) - seção
nhia foi constituída em 23/02/1965, com denominação de Ciempa - Companhia 16 - item 16.1); 5.3 - Redução ao Valor Recuperável - A Companhia não possui
de Empreendimentos e Participações, tendo como objetivo social principal a ativos relevantes em que o valor recuperável seja menor que o valor contábil,
participação em outras sociedades como quotista ou acionista, entre outros. portanto, não foi efetuada qualquer redução (NBC TG 1000 (R1) - seção 27 3. Circulantes - Ativo e Passivo - Compreendem os direitos e obrigações com item 27.5); 5.4 - Depreciações - Não foram constatadas alterações relevantes
vencimento até o final do exercício seguinte. 4. Ativo Não Circulante - Reali- nos prazos de vida útil ou desgastes inesperados nos ativos da Companhia, de
zável a Longo Prazo - Compreende os direitos realizáveis após o término do modo que foram mantidos as taxas e prazos que vinha sendo utilizados (NBC
exercício seguinte, referente a: 4.1 - Créditos e valores a receber de clientes; 4.2 TG 1000 (R1) - seção 17 - item 17.19). 6. Imposto de Renda e Contribuição
- Aplicações financeiras de longo prazo, mantidas até o vencimento. 5. Ativo Não Social sobre o Lucro - Face ao resultado negativo apurado no exercício, não
Circulante - Imobilizado: 5.1 - Registrado pelo valor das aquisições mais as foram constituídas as provisões para imposto de renda e contribuição social
correções permitidas até 31/12/1995, menos as depreciações, calculadas pelo sobre o lucro líquido. 7. Passivo Não Circulante - Em 2019 foram efetuados,
método linear e utilizadas as taxas normais permitidas pela legislação vigente; por seu principal acionista, novos empréstimos no valor total de R$5.900.000,00,

CNPJ: 33.036.468/0001-95

Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2019
Atividades Operacionais
Prejuízo Líquido do Exercício
(+) Depreciação e Amortização
(=) Prejuízo Ajustado
(+) Redução do Contas a Receber
(–) Aumento de Tributos a Recuperar
(+) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente
(–) Redução em Fornecedores
(+) Aumento nas Obrigações Trabalhistas
(+) Aumento nas Obrigações Tributárias
(–) Redução do Contas a Pagar
(+) Aumento de Provisões
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
Atividades de Investimento
(+) Redução no RLP
(–) Ingresso no Imobilizado
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento
Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Créditos de Acionistas
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento
Aumento Líquido nas Disponibilidades
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12/2018
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31/12/2019
Variação das Disponibilidades

2019
-4.002.203,80
1.592.831,83
-2.409.371,97
9.380,00
-5.650,34
43,67
-1.595,94
2.323,46
1,25
-115,58
1.602,52
-2.403.382,93
12.895,00
0,00
12.895,00
5.900.000,00
5.900.000,00
3.509.512,07
500.290,63
4.009.802,70
3.509.512,07

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa (Conciliação entre DFC e BP):
31/12/2019 31/12/2018
Caixa
4.047,76
3.996,09
Banco
63.187,88 239.479,24
Aplicações Financeiras
3.942.567,06 256.815,30
Total:
4.009.802,70 500.290,63
que permanecem em conta de créditos de acionistas à disposição da assembleia
para futura deliberação. 8. Patrimônio Líquido - Capital social, totalmente integralizado, é constituído por 122.193.923 ações ordinárias nominativas sendo,
72.730.733 no valor de R$1,032898 cada uma e 49.463.190 no valor de R$0,20
cada uma, perfazendo um total de R$85.016.066,66. Reconhecemos a exatidão
das presentes Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas,
referentes ao exercício social findo em 31/12/2019.
Carlos Ivan Simonsen Leal, Diretor Superintendente, CPF 441.982.057-87,
Martha Maria de Aratanha Simonsen Leal, Diretora Superintendente,
CPF 091.577.617-01, Claudia Maria Lage, Contadora, CRC-RJ 62.653/O-0,
CPF 821.469.697-68.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ/MF: 03.568.496/0001-92

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Balanços Patrimoniais Exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
PASSIVO
Demonstrações dos Resultados Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 - (EM R$)
PASSIVO CIRCULANTE
31/12/2019 31/12/2018
(EM R$)
ATIVO
Empréstimos e Financiamentos
3.907.050
3.097.054
31/12/2019 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE
31/12/2019 31/12/2018 Fornecedores
9.489.954 11.837.415 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
127.668.836 136.484.216
Caixa e Equivalentes de Caixa
41.062.614 79.497.630 Impostos e Contribuições a Recolher
1.907.025
3.938.465 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(8.865.618) (8.400.027)
Contas a Receber
31.156.818 12.498.425 Salários e Encargos Sociais
5.106.696
3.569.287 (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
118.803.218 128.084.190
Adiantamentos a Funcionários
140.046
148.459 Obrigações com Consorciados
2.213.982
9.480.155 (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(95.755.399) (99.555.703)
Adiantamentos a Fornecedores
1.295.912
1.783.063 Adiantamento de Clientes
2.507.519
7.251.869 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
23.047.819 28.528.487
Impostos a Recuperar
2.747.805
2.120.198 JSCP / Dividendos a Pagar
5.973.648
6.854.427 (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(15.739.968) (13.578.444)
Créditos com Consorciados
264.717
8.026.824 Outras Obrigações
2.388.986
2.450.312 (+/-) RESULTADO FINANCEIRO
2.268.648 2.603.533
Outros Créditos
337.078
152.301 Total do Passivo Circulante
33.494.861 48.478.985 (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
108.000
344.312
Total do Ativo Circulante
77.004.990 104.226.900 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
9.684.500 17.897.888
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
26.062.239
- (-) IMPOSTO DE RENDA
(2.425.538) (4.226.056)
Realizável a Longo Prazo
Impostos Diferidos
1.364.590
869.141 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(881.834) (1.468.820)
Depósitos Judiciais
1.321.638
1.092.153 JSCP a pagar
- (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.377.128 12.203.012
Retenções Contratuais
254.540
- Total do Passivo não Circulante
27.426.830
869.141 LUCRO POR AÇÃO
0,11
0,21
Total do Realizável a Longo Prazo
1.576.178
1.092.153 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Demonstração
dos
Fluxos
de
Caixa
em
31/12/2019
e
31/12/2018,
Investimento
- Capital Social
58.100.000 58.100.000
(Em R$)
Imobilizado Líquido
49.463.687 16.508.641 Reservas de Lucros
3.046.819 14.639.681 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Intangível
400.783
260.112 Resultado do Período
6.377.128
- Lucro Líquido do Exercício
6.377.128 12.203.012
Total do Ativo Não Circulante
51.440.647 17.860.906 Total do Patrimônio Líquido
67.523.947 72.739.681 Ajustes p/ Reconciliação do lucro Líquido do
TOTAL DO ATIVO
128.445.638 122.087.806 TOTAL DO PASSIVO
128.445.638 122.087.806 Exercício
Depreciação
3.736.856 6.195.120
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Findos em
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
Lucro Ajustado
10.113.985 18.398.132
31/12/2019 (EM R$)
DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (EM REAIS). 1 - CONTEXTO OPERACIONAL.
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos
Capital Social Reservas Lucros AcuA Construtora Colares Linhares S.A tem por principal objeto social, o desenvolEventos
Integralizado de Lucros
mulados
Total de Ativo e Passivo
vimento de atividades relacionadas à área de construção civil, dedicando-se
Contas a Receber
(18.658.393)
particularmente aos segmentos da construção pesada. 2 - APRESENTAÇÃO Saldos em 31 de
(627.606)
58.000.000 2.436.669 9.570.047 70.006.716 Impostos Recuperar
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram Dezembro de 2017
7.588.868
12.203.012 12.203.012 Outros Ativos
elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais Lucro Líquido do Exercício
(2.347.461)
100.000
100.000 Fornecedores
abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e as alterações Aumento de Capital
Salários e Encargos Sociais
1.537.409
produzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, os Pronunciamen- Constituição de Reservas
(2.031.440)
610.150 (610.150)
- Obrigações Tributárias
tos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos de Lucros
(11.576.399)
1
- Outros Passivos
Contábeis (CPC), exigidos para as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 Pagto Dividendos
Caixa líquido proveniente das atividades
de Dezembro de 2019. 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. A) Caixa e Saldos em 31 de
(16.001.037) 18.398.133
58.100.000 3.046.819 11.592.862 72.739.681 operacionais
Equivalentes de Caixa: Incluem os montantes de caixa, e os fundos disponíveis Dezembro de 2018
6.377.128 6.377.128 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
em contas bancárias de livre movimentação, registrados ao custo, cujo risco de Lucro Líquido do Exercício
Aumento do Imobilizado
(36.691.903) (6.195.120)
mudança em seu valor é insignificante. B) Contas a Receber: As Contas a Re- Aumento de Capital
Redução (Aumento) Investimento
ceber são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos Constituição de Reservas
(140.670)
318.856 (318.856)
(0) (Redução) Intangível
de seus créditos. C) Tributos a Recuperar: Referem-se a Créditos Fiscais de de Lucros
- Caixa líquido proveniente das atividades de
operações de Prestação de Serviços de Construção Civil e saldos negativos de Pagto Dividendos
investimento
(36.832.573) (6.195.120)
IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, sobre os quais serão adotadas medidas Saldos em 31 de
58.100.000 3.365.675 6.058.272 67.523.947 Fluxos de caixa das atividades de
administrativas compensatórias, de acordo com o que preceitua a legislação Dezembro de 2019
vigente. D) Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, reconhecimento das receitas e custos efetuados na medida da execução física financiamentos
26.872.235
menos depreciação acumulada calculada pelo método das cotas constantes. de cada obra e na prestação dos serviços de locação de veículos e equipamen- (Redução) de Empréstimos e Financiamentos
JSCP / Dividendos Pagos
(12.473.640) (9.570.048)
O custo histórico contempla os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos
tos
para
limpeza
urbana.
O
Estatuto
prevê
que
os
lucros
líquidos
dos
exercícios
Aumento do Capital Social
100.000
itens. E) Financiamentos: Todos os financiamentos tem origem na aquisição de
máquinas, veículos e equipamentos para utilização na execução dos objetivos da apurados, serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, Caixa líquido usado nas atividades de
até
o
limite
de
20%
(vinte
por
cento)
do
Capital
Social
e
3%
(três
por
cento),
no
financiamentos
14.398.595 (9.470.048)
companhia. F) Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda
e a contribuição social do exercício foram calculados com base nas alíquotas de mínimo, à distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a (Redução) Aumento de caixa e equivalentes
Assembléia
Geral
deliberar
distribuição
diversa
da
prevista
no
Estatuto.
H)
Pade caixa
(38.435.016) 2.732.966
15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240
mil para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social trimônio Líquido: Composto por Capital Social e Reservas de Lucros; o Capital Caixa e equivalentes de caixa no início do
79.497.630 44.858.232
sobre o lucro líquido. G) Apuração e Destinação do Resultado: As receitas Social é representado por 58.100.000 de ações ordinárias nominativas, sem exercício
são oriundas de obras realizadas por empreitada ou por Administração, assim valor nominal; as Reservas de Lucros foram calculadas em conformidade com o Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
41.062.614 79.497.630
como, pela locação de maquinas e equipamentos para limpeza urbana, sendo o disposto na Lei das S/A e o Estatuto Social da Companhia.
Aldacir Medeiros Junior - Diretor - CPF: 698945907-72
Renardo Linhares Colares - Diretor - CPF: 021.911.917-11
Ademir de Carvalho Vale Junior - Contador: CRC-RJ. 070.545/O-7 -CPF.: 021.452.427-24

Sexta-feira, 17 de abril de 2020 n Monitor Mercantil

20 Financeiro

CALENDÁRIO FISCAL
07 A 30 DE ABRIL/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito
público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais, até que estejam
obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a
ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que compõem os 1º, 2º
e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho
temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de
encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho
temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5
dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final inicialmente previsto.
A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que
recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social,
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de Fato
Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no
caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês de março/2020,
deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os Municípios
que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de março/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 7,5%, 9%, 12% ou 14% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão
indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
09 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou
creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da
categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de março/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das
empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil,
autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, creditaram,
entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como
sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de março/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência
técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão
e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes
individuais, quando for o caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem
negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os
produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no
varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente
sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com
faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00,
no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão
transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as
imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As
pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes
sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos
1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de
terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863
RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras
de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas
a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei
8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição
ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos
e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que
intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas
pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais
casos, efetuados no 1º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil
subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre
capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive
os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos,
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II
da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
17 RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de
empregados. A Rais retificação também deve ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores
obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de implantação), de acordo com as regras estabelecidas na
Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está obrigado a
entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que
possuem a partir de 10 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF.
20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades
de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar
e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor
rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor
rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional,
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades
simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores,
locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas
à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após
a realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS
OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de
cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas
no Informe de Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas,
residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer
vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos
provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da
ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades
de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET,
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo
RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins,
relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e
variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos
e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
23 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em
geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de
pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos
e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que
intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas
pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais
casos, efetuados no 2º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil
subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das
empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre
capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive
os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto
de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem
da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A
da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento
da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos
ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos
29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas
que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no
exterior, que no ano-calendário de 2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja
aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos
do artigo 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão
dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a
pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em
alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento,
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração
por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação
de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora
ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram
ganhos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao
mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o
regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não
forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com
criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária
(aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos,
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II
da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as entidades e organizações de assistência social
inscritas nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito
Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com
residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o
licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para
ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de
março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
Fonte: Coad

