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Em vez de PEC de Guerra,
injeção de dinheiro

Maria Lucia Fattorelli
alerta para compra de
créditos podres que
ninguém quer
Fattorelli afirma que o valor do negócio monta a quase R$ 1 trilhão

IAB classifica de inconstitucional a
Proposta de Emenda à Constituição
Parecer produzido pelo presidente da Comissão de Direito
Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Sergio
Sant’Anna, é contrário à Proposta
de Emenda à Constituição (PEC)
10/2020, conhecida com PEC do
Orçamento de Guerra. O advogado
apontou “duvidosa constitucionalidade” na proposta.
Sant’Anna criticou a autorização dada ao Banco Central para
comprar títulos públicos e pri-

vados de crédito, em socorro ao
mercado financeiro. Segundo ele,
há uma distorção na iniciativa. “A
PEC, em vez de prever medidas
efetivas para o enfrentamento da
crise na área da saúde, por meio
da defesa dos empregos dos trabalhadores, das pequenas e micros
empresas, dos setores produtivos
e industriais, se preocupa em criar
mecanismos que permitam ao
Banco Central auxiliar fundos de
investimentos”, afirmou.

MP dispensa documentos para
pedido de crédito a bancos públicos
Até o fim de setembro, as empresas afetadas pela pandemia de coronavírus que pedirem crédito em
bancos públicos estão dispensadas
de apresentar uma série de documentos. A redução de exigências
consta da Medida Provisória 958,
publicada nesta segunda-feira no
Diário Oficial da União.
Segundo informa a Agência Brasil, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida, esclareceu que a
medida foi necessária porque diversas empresas estavam com dificuldades burocráticas para terem
acesso a linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal e pelo BNDES durante a pandemia.
Até 30 de setembro, as empresas
estão dispensadas de apresentarem
os seguintes documentos ao pedirem crédito a bancos públicos: certificado de regularidade da entrega
da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais); certificado de regularidade com obrigações eleitorais;
certidão negativa de débitos (CND)

da dívida ativa, desde que esteja em
dia com a Previdência Social.
Também estão dispensados até o
fim de setembro o certificado de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); a
CND de tributos para empréstimos
com recursos dos fundos constitucionais, do FGTS, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador e Fundo
Nacional de Desenvolvimento Econômico (FNDE), e o certificado de
regularidade no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (Cadin).
Para as operações de crédito rural, a MP suspende até 30 de setembro a apresentação do certificado
de regularidade do Imposto sobre
Territórios Rurais (ITR), o registro
de cédula de crédito rural em cartório e o seguro dos bens dados em
garantia.
Foram permanentemente revogadas a apresentação de registro
em cartório da cédula de crédito à
exportação e a obrigatoriedade do
seguro de veículos penhorados em
garantia de operações de crédito.

Se o Banco Central de fato estivesse preocupado em socorrer
a economia, viabilizar a sobrevivência das empresas e manter empregos, deveria colocar em prática
as suas atribuições de autoridade
monetária do país: emitir e injetar
moeda na economia, e exigir que
os bancos criem linhas de crédito
a juro zero e prazo de carência enquanto durar a pandemia.
A defesa da atuação do BC é feita pela coordenadora nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida, Maria
Lucia Fattorelli. Em vez de isso,
acusa, “foi criada a PEC 10/2020,
que rebaixa o Banco Central a
mero agente independente do mercado de balcão, desvirtuando com-

pletamente as atribuições daquela
autoridade monetária”.
Fattorelli explica que o BC será
uma das pontas do desregulado
mercado de balcão, adquirindo derivativos sem lastro e debêntures de
empresas privadas, sem limite de
valor, sem identificar os beneficiários, sem a possibilidade de investigação efetiva, sem limitar o prazo
dos papéis, sem contrapartida alguma ao país. “E mais: pagando tudo
isso com títulos da dívida pública,
cujo peso recairá sobre o povo brasileiro”, alerta.
A PEC 10, conhecida com Orçamento de Guerra, foi aprovada
pelo Senado com modificações em
relação ao texto da Câmara dos Deputados. Assim, ela retorna a esta
Casa para nova votação.
O valor desse negócio será de
R$ 972,9 bilhões, como informado
pelo presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto, aos senadores em 9 de abril, “demonstrando
que já naquela data ele tinha conhecimento preciso do conteúdo do

Impeachment de Bolsonaro sobe,
Moro se recupera e Mandetta lidera
Pela primeira vez, a maioria
dos brasileiros apoia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É o efeito mais grave da
crise que resultou na demissão
de Sergio Moro do Ministério
da Justiça. Segundo a pesquisa
realizada pela consultoria Atlas
Político, 54% dos entrevistados
apoiam o afastamento de Bolsonaro.
O apoio a um processo de destituição do presidente é maior
entre as mulheres (58%), ante
49% dos homens. Entre os evangélicos, a maioria é contra o
impeachment (53%), enquanto
39% são a favor. Entre católicos,
esses percentuais são de 59% a
favor da destituição e 29% contra ela.
Por outro lado, Moro, que vinha em queda nos últimos levantamento, conseguiu se recuperar
ao sair acusando o presidente de
querer colocar alguém de confiança da família Bolsonaro para
comandar a Polícia Federal. A
aprovação do ex-ministro foi a
57%, índice que não era alcançado desde a suspeição levantada
sobre a sua atuação como juiz

após o vazamento de mensagens
de integrantes da força-tarefa da
Lava Jato.
“Há uma queda sem precedentes da imagem positiva que
o presidente tinha na nossa série histórica. Isso se reflete em
várias perguntas relacionadas,
como a pergunta sobre o impeachment. Pela primeira vez, a gente observa uma maioria a favor
num momento em que se começa
a discutir mais sobre isso, o que
pode criar uma pressão popular
sobre o Congresso”, afirmou ao
jornal El País o cientista político
Andrei Roman, criador do Atlas
Político.
Ao serem questionados sobre
a atuação de Bolsonaro na presidência, 64,4% dos entrevistados
responderam que desaprovam
seu desempenho, enquanto 30%
o aprovam.
Entre dez líderes políticos
incluídos na pesquisa, Moro
tem aprovação menor apenas
que a de Henrique Mandetta,
ex-ministro da Saúde, que marca 63% de aprovação e 23% de
reprovação. Moro tem rejeição
de 31%.

Guedes condena país a depressão profunda e duradoura
O ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse que não será necessário suspender o Teto de Gastos, pois os recursos para a saúde
estão garantidos. “Para que falar
em derrubar o teto se é o teto que
nos protege contra tempestade?”
argumentou ao lado do presidente
Jair Bolsonaro, ao sair de uma reunião no Palácio da Alvorada. Na
quinta-feira, Guedes fora tachado
de insensível com o sofrimento dos
pobres em entrevista do presidente.
Guedes explicou que o governo está usando outros instrumentos para garantir os recursos.

Com o reconhecimento do estado
de calamidade pública pelo Congresso Nacional, o Executivo ficou
dispensado de cumprir a meta de
superávit.
“Pela regra de ouro você não
pode se endividar para pagar gasto
corrente. Mas como é gasto emergencial, é gasto de saúde, então
pode endividar. Se faltasse dinheiro
para saúde, poderíamos romper o
teto, mas não é o caso”, disse.
Em vigor desde 2017, o Teto de
Gastos limita o aumento das despesas federais ao aumento da inflação
do ano anterior. A medida vale por

20 anos. Economistas de diversas
tendências concordam que a manutenção da regra nois próximos
anos condenará o Brasil a uma duradoura depressão.
De acordo com Guedes, as projeções apontavam que a economia
do país já estava crescendo acima
de 2%. “O Brasil já estava decolando quando bateu a crise do coronavírus, isso cria esse impacto inicial, a segunda onda, mas sabemos
que vamos sair disso. Queremos
reafirmar a todos que acreditam na
política econômica que ela segue,
é a mesma política econômica, va-

mos prosseguir com as reformas
estruturantes, vamos trazer bilhões
em investimento” previu o ministro.
De acordo com Guedes, deve ser
aprovado esta semana no Senado
Federal mais um programa de envio de recursos aos estados e municípios. Em contrapartida, o governo negocia com o Congresso uma
proposta de suspensão de reajuste
de salário dos servidores públicos
por um ano e meio.
Leia na página 3 “A culpa não
é do funcionalismo”, na coluna
Fatos & Comentários

pacote de créditos privados”.
Segundo a coordenadora da Auditoria Cidadã, o valor informado
pelo presidente do BC coincide
com levantamento do mercado financeiro que estima em R$ 1 trilhão (sem correção monetária) a
“carteira podre” acumulada pelos
bancos com títulos privados.
“O que os bancos podem fazer
com seus créditos podres?”, questiona Fattorelli. Ela cita que, segundo a Enforce, do BTG Pactual, “os
bancos têm dois caminhos: ou eles
mesmos correm atrás desses créditos ou contratam empresas especializadas nisso”.
“Reparem que o representante
do BTG não menciona o caminho
de ‘venda’ desses créditos. Dá para
imaginar por quê? Simplesmente
porque ninguém compraria, a não
ser empresas que usam esses créditos como base para o lançamento
de derivativos de alto risco que ficaram conhecidos como pirâmides
financeiras responsáveis pela crise
de 2008.

Ações da Embraer
perdem 7,5%
após anúncio
da Boeing
A Embraer já começou a acumular, nesta segunda-feira, prejuízo com
a desistência da Boeing de criar uma
empresa comprando 80% dos seus
ativos: queda de 7,49% nas ações
ordinárias nominativas num dia de
alta de 3,86% na bolsa de valores.
Na tentativa de se salvaguardar dos
efeitos negativos de uma operação
envolvendo US$ 4,2 bilhões, a Embraer comunicou à Comissão Valores
Mobiliários (CVM) abertura de processo arbitragem contra a gigante
norte-americana.
Na sexta-feira passada, a Boeing
comunicou que desistiu da compra
da companhia brasileira, alegando
que algumas condições do acordo
não foram cumpridas, sem, porém,
especifica quais cláusulas eram.
A empresa norte-americana sofre
problemas financeiros devido a
perdas com o avião 737 MAX e à
pandemia da Covid-19.
Página 6

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,6559

Dólar Turismo

R$ 5,8370

Euro

R$ 6,1236
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

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

Iuan

R$ 0,7978

Ouro (gr)

R$ 315,00

Selic
Hot Money

3,75%
0,82% a.m.
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Desídia na gestão da saúde pública do Brasil
A palavra “desídia”, no dicionário Aurélio, é descrita como: preguiça, indolência, inércia e negligência. Em uma melhor definição,
indica “comportamento negligente
e displicente do empregado no empenho de funções, o qual pode ensejar sua dispensa por justa causa”.
O termo acima, que inclusive
é pouco utilizado no vocabulário
nacional, indica o que está acontecendo na saúde pública do Brasil nos diversos níveis de poderes
(Federal, estaduais e municipais),
e que podemos observar atualmente quando o sistema, muito antes
de chegar ao pico, já entra em um
completo caos levando à morte, infelizmente à morte de milhares de
brasileiros.
Uma epidemia que aconteceu
muitos meses antes em outros países e, portanto, com chegada totalmente previsível ao Brasil, não
sendo algo que deveria nos pegar
de surpresa, gera questões surreais como o fato de sermos um dos
maiores produtores de álcool no
mundo e ao mesmo tempo termos
falta de álcool gel não só nas prateleiras, como também nos hospitais.
Da mesma forma que, em um
país que exporta aviões de alta
tecnologia, fabrica submarinos
nucleares e produz equipamentos
de alta tecnologia para a indústria do petróleo que funcionam a
mais de 2 mil metros de lâmina
d’água, esteja faltando respiradores mecânicos que são aparelhos,
do ponto de vista da engenharia,
bastante simplórios, como basicamente um eletrodoméstico associado a um sistema de controle e automação que é facilmente
adaptável por qualquer engenheiro com certa dedicação.
Enquanto muitos elogiavam no
passado o Ministério da Saúde,
eu, como Administrador Público,
por diversas vezes em programas
da rádio de que participo, já alertava no início de janeiro que havia um processo com grande imobilidade e o endeusamento que
era feito não só ao Ministério da
Saúde e seu ministro, mas ao próprio Governo Federal, pois não

via ações concretas para antecipar
aspectos básicos, que inclusive
qualquer pessoa com mínimo de
conhecimento começaria a adotar. O Governo Federal demorou
muito a agir, pois só começaram
importar máscaras quando a pandemia estava na nossa porta.
Sequer fizeram o controle de
temperatura nas fronteiras, mantiveram os aeroportos sem qualquer
controle sanitário e não tomaram
providências básicas como os repasses antecipados à Fiocruz, ao
SUS e, pasmem, ainda permitiram a exportação de respiradores
pelos poucos fabricantes existentes no Brasil, enquanto outros países não só proibiam a exportação
(de maneira correta), mas até, de
maneira pouco ética, desviavam
as cargas, que lá passavam, para
si.
Atuar na administração pública
requer coragem e antecipação no
enfrentamento de problemas. O
caos que começamos a viver com
a falta de EPIs nos hospitais, falta
de leitos de UTIs em hospitais de
campanha que poderiam ser rapidamente construídos (basta ver o
exemplo dado pela China) e, principalmente, a falta de equipamentos de testagem e respiradores nos
faz ver todos os dias depoimentos
dramáticos de médicos que estão
tendo que ponderar vidas das pessoas, sinal claro de desídia.
A desídia é algo que deve ser devidamente apurado e punido, pois
nesse caso não é um mero elemento
de improbidade, mas um erro grosseiro e dolo que leva a transformar
tal ato de desídia em um gravíssimo crime contra a vida e a sociedade, com reflexos não só na saúde
pública, mas em toda economia e
no moral dos brasileiros.
O ministro da Saúde, até então
idolatrado e que depois virou inimigo do presidente da República
por conta de mudança de postura,
certamente foi um dos grandes responsáveis, juntamente com toda
estrutura do Governo Federal, que
adotou um processo de negação
da doença, da sua magnitude e dos
seus impactos, o que levou a uma

situação que está preocupando a todos e com reflexos muito grandes
na economia.
Certamente é uma preocupação
devida, porém que poderia ser bastante mitigada se as medidas fossem adotadas no prazo adequado,
com agilidade devida e não presa a
uma burocracia planejada para economizar recursos, já que, inclusive,
discutia-se no passado a liberação
de míseros R$ 5 bilhões para reforço à estrutura do SUS, que hoje se
tornaram valores irrisórios diante
da incúria como foi tratada.
O processo de desídia não foi
uma ação de erro exclusivo do Governo Federal, que obviamente é
um dos principais culpados, porque
cabem a ele, através do Ministério
da Saúde, as ações de coordenação,
mas se desdobrou por um conjunto de outros poderes públicos que
também atuam na saúde, como
muitos governos estaduais e municipais.
É bastante claro que houve uma
grande demora na aquisição de testes rápidos, como também falta suporte no repasse de recursos à Fiocruz para execução no sistema de
testagem, construção de hospitais
para aumento no nível de UTIs e
aquisição de sistemas de manutenção de respiradores, o que atrasa o
tempo de reação do país.
Esperamos que um desastre
ainda maior não aconteça, mas a
desídia das semanas passadas é
criminosa e infelizmente muita
gente está pagando com a vida.
Acabando esse período, ou simultaneamente, isso deve ser apurado, e os responsáveis devidamente punidos para que os gestores
públicos realmente utilizem essa
experiência negativa como um
trágico aprendizado para que algo
assim nunca mais se repita.

q Wagner Victer
Engenheiro, administrador, exsecretário de Estado de Energia,
Indústria Naval e do Petróleo, expresidente da Cedae, ex-presidente
da Faetec, ex-secretário de Estado
de Educação e atual diretor-geral da
Alerj.

As incertezas no mercado de investimentos

Enxergar oportunidades em
um cenário de temor e incertezas,
como o atual, não é uma tarefa fácil. E tal nitidez não será alcançada
de maneira simples nos próximos
meses. A partir dos avanços da Covid-19 e dos reflexos da pandemia
nos cenários econômicos mundiais,
a única certeza que podemos ter é a
da oscilação de preços e volatilidade dos ativos de maneira ora racional, ora assimétrica.
Em tempos de altas e baixas
nas bolsas do mundo inteiro, pudemos perceber, pela ótica dos investidores, um pânico na indústria,
como um todo. O famoso índice
do medo, o VIX (Volatility Index),
que basicamente mensura a expectativa de volatilidade das opções
do S&P 500, cresceu de maneira
substancial nos últimos dois meses,
enquanto o renomado índice norteamericano Dow Jones Industrial
Average, que reúne as 30 maiores
empresas listadas nas bolsas dos
Estados Unidaos, despencou no
mesmo período.
No Brasil, isso não foi muito
diferente. O Ibovespa, que vinha

atingindo suas máximas históricas, seguido por perspectivas
otimistas para 2020, foi extremamente sensibilizado nessa “crise
do coronavírus”, como muitos já
chamam.
A indústria de fundos de investimentos local encerrou março com
uma captação líquida negativa de
R$ 31,2 bilhões, segundo o Boletim de Fundos de Investimentos divulgado pela Anbima, Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, no
começo de abril. Isso demonstra,
e ao mesmo tempo confirma, um
comportamento padrão no mercado: o de resgates e venda dos papéis frente uma crise.
Contudo, mesmo apesar dos números difíceis com que estamos
lidando, o investidor, no mercado
financeiro, deve acima de tudo ter
paciência e lembrar-se que investimentos têm um caráter, na maior
parte das vezes, de longo prazo, e
que não se deve ser observado apenas uma janela de curto prazo.
Claramente, diante disso, este
mesmo investidor deveria ter a res-

ponsabilidade de rever seu portfólio e balancear seus investimentos
de acordo com os seus objetivos
e perfil de risco, para que possa
passar por essa turbulência de uma
maneira que se sinta confortável.
Para os perfis mais conservadores e moderados, a maior parcela
da carteira de investimentos deveria estar equilibrada com títulos de
renda fixa mais passivos e de menor desvio padrão e baixo risco de
crédito. Já para os perfis mais arrojados, aumentando a abrangência
de ganhos em classes de mercado
como offshore, ações e ETFs, Renda Fixa estruturada etc.
Para todos estes tipos de investidores, a conversa e atualização
com o assessor de investimentos
e simultaneamente o acompanhamento farão a diferença na performance dos produtos. E, quando
todo o mercado estiver mais assentado, lembrarão do clássico ditado:
“Mar calmo não faz bom marinheiro”.

q Harion Camargo
Analista de investimentos.

Isolamento social revela
equívocos e atrasos
do ensino a distância
A quarentena imposta para evitar
a propagação da Covid-19 mudou
todos os segmentos de negócios que
agora precisam se reinventar e se reposicionar tornando essencial o uso
dos recursos digitais. No comércio,
redes varejistas estão trabalhando
com portais e apps para assegurar
descontos e fretes gratuitos nas entregas. Os restaurantes reforçaram
o sistema de delivery, ampliando o
número de canais de pedidos, via
web, WhatsApp e até com mais números de linhas telefônicas.
Não muito diferente, o setor educacional também teve que se posicionar. Mas ao fazer isso descortinou uma série de atrasos naquilo
que um olhar distraído parecia ser
um grande sinal de modernidade. O
tradicionalismo retrógrado aplicado
no segmento da educação, que afasta o EAD como se fosse uma praga,
agora se vê obrigado a recorrer a
esta modalidade para reduzir a perda de conteúdo dos alunos em tempos de confinamento. Mas, o movimento esbarra em alguns problemas
de ordem estrutural.
Agora, algo que deveria ser natural
por conta das tecnologias disponíveis
para o EAD, está se mostrando um
verdadeiro desafio diante da falta de
uma real visão de como fazer o uso de
tecnologia e de metodologias diferentes no ensino. A miopia ronda desde
os órgãos reguladores que, por força
de manutenção de um modelo centrado no professor, limitam a porcentagens muito pequenas o ensino
à distância tanto nos currículos da
educação básica quanto da educação superior, até os mantenedores e
gestores das unidades de negócios do
segmento, as escolas.
O grande problema é que a proposta reguladora existente que abomina o EAD dentro dos Conselhos
Estaduais de Educação, nas Diretorias de Ensino e até em órgãos
vinculados ao MEC faz com que as
escolas não tenham estímulo a se
modernizarem e buscarem metodologias de ensino aprendizagem que
utilizem recursos tecnológicos enfronhados em diversos outros segmentos.
Como consequência, neste momento da história do homem, a
educação, em todos os níveis, ainda está na pré-história. Assim, os
grupos educacionais de educação
básica preferem dar um período de
férias extras aos alunos, que recém
iniciaram o semestre para decidir
como vão ofertar conteúdos para os
alunos em suas casas.
A educação básica, infantil e
fundamental, são as mais críticas,
na visão destes gestores, pois eles
correram por anos da implantação
de atividades lúdicas com recursos
tecnológicos. Na verdade, era mais
econômico contratar estagiários de
pedagogia para cuidar das crianças
sem a preocupação real de as préalfabetizar, inclusive tecnologicamente.
Quem nunca ouviu a máxima
de que as crianças nascem sabendo
usar tablets, iphones, computadores? A falta de uso de recursos tecnológicos não está na dificuldade
da geração alpha em se adaptar às
tecnologias; e sim nas dificuldades
dos mantenedores de se atualizarem
à realidade e dos docentes contrata-
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dos de buscarem diferentes estratégias lúdicas e motivadoras.
No caso dos sistemas de ensino,
que vendem, ou melhor, alugam
seus conteúdos para as escolas se
diferenciarem das concorrentes, associando suas marcas às das grifes
destes sistemas de ensino, percebese que não se prepararam para contribuir no desenho de trilhas formativas destas escolas e só oferecem
os mesmos conteúdos das apostilas
em plataformas digitais (chamados
de ambientes virtuais de aprendizagem).
Desta forma, as escolas não conseguem se diferenciar, pois todas
são obrigadas a aplicar o mesmo
conteúdo, da mesma forma postada
no ambiente virtual de aprendizagem. Portanto, não haveria motivo
de diferença de mensalidades. Ao
disponibilizarem os conteúdos de
uma só vez, as aulas à distância demonstrariam que as propostas pedagógicas diferenciadas são frágeis e
desfariam a ilusão dos pais.
Quando se trata da educação superior, onde o EAD é mais trivial,
pois a oferta de quase todos os cursos presenciais pode ter 40% de sua
carga horária na modalidade online,
percebe-se que as Instituições de
Ensino Superior (IESs) não fizeram
a lição de casa correta na migração
para esta modalidade. Na realidade
a grande maioria das IESs replica na
carga horária EAD a sua forma de
ensino presencial.
Neste sentido, o aluno tem que
fazer uma atividade ou uma lista
de exercícios, sem uso de qualquer
recurso tecnológico mais rico e diferenciado. Se não fosse assim, hoje
os milhares de docentes do ensino
superior não estariam construindo
aulas com Power Points, com vídeos caseiros produzidos sem qualquer
metodologia ou até tendo que usar
salas de reuniões gratuitas virtuais
como o Google Meeting ou Hangout para lecionar por 2 a 3 horas
falando para os seus alunos como se
todos estivessem na mesma sala de
aula física.
O modelo está centrado no docente, onde ele tem o saber supremo
e as suas palavras trarão a solução
de todos os problemas da vida profissional. A forma tradicional repetida em outro ambiente faz com que
os alunos queiram cada vez menos
continuar a estudar. O que se vê é
uma mistura dos modelos dos centenários Instituto Monitor ou Aladim
sendo aplicados via web.
Se o MEC precisou publicar duas
portarias em menos de 48 horas para
regular a liberdade de oferta na modalidade EAD pelas IESs neste período de decisões rápidas e eficientes,
imagine como está enferrujado o setor educacional.
Essa ineficiência constituída e
cheia de raízes certamente cobrará
um preço alto, mas a atenção que o
assunto ganhará com este período
de isolamento poderá ter um efeito
colateral positivo para iniciarmos o
quanto antes a recuperação do tempo perdido.

q Cesar Silva
Diretor-presidente da Fundação de
Apoio à Tecnologia (FAT) e docente
da Faculdade de Tecnologia de São
Paulo (Fatec-SP).

www.monitormercantil.com.br

Empresa jornalística fundada em 1912

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

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

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

Filiado à

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

Monitor Mercantil n Terça-feira, 28 de abril de 2020

Conjuntura

3

Empresas brasileiras não estão
preparadas para enfrentar grandes crises
Possibilidade
de gerar
oportunidades
de inovação e
novos negócios

A culpa não é do
funcionalismo
Após a crise de 2015, potencializada pelo fanatismo liberal, os servidores públicos de 15 estados e
do Distrito Federal viram suas remunerações médias
reais (descontada a inflação pelo IPCA) caírem ou
crescerem muito pouco até 2018. No primeiro caso estão Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São
Paulo. Os seis em que os vencimentos tiveram pequeno aumento foram Acre, Alagoas Bahia, Pará, Paraíba
e Rio Grande do Sul. Alguns poucos estados, como
Goiás (aumento de 13%), Maranhão (11%), Minas
Gerais (15%), Mato Grosso do Sul (20%) e Mato
Grosso (37%), entretanto, puxaram a média nacional
para o alto, de acordo com a pesquisa “Indicadores
da política salarial das administrações públicas estaduais brasileiras (2004–2018)”, coordenada por Cláudio Hamilton Matos dos Santos, técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas
Macroeconômicas (Dimac) do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).
O aumento médio entre os estados e DF de 2014
a 2018 foi de pouco mais de 4,5% além da inflação.
Considerando promoções e outras vantagens automáticas, como triênios etc., não chega a surpreender. Mas a
média esconde que os grandes beneficiados no período
foram os militares. Em sete dos nove estados nos quais
as remunerações médias mensais reais do funcionalismo eram menores em 2018 do que em 2014, por exemplo, as remunerações dos militares eram superiores
em termos reais. As exceções são Espírito Santo e São
Paulo. Em alguns casos – como Pernambuco (aumento
de 18%) e Amazonas (aumento de 16%) – os aumentos para os militares foram consideráveis, destaca a
pesquisa. “Entretanto, mesmo esses últimos parecem
moderados quando comparados, por exemplo, aos dos
militares em Mato Grosso (62%) ou Maranhão (51%)
no mesmo período.”
No caso dos professores estatutários, o quadro é
um pouco diferente, mostra o Ipea. “Dos nove estados que adotaram políticas salariais mais duras após
a crise, apenas dois – Pernambuco e Roraima – permitiram ganhos reais para as remunerações médias
mensais dos professores entre 2018 e 2014. Mesmo
assim, na média nacional, os vencimentos dos professores estatutários estaduais continuaram subindo nos
anos de crise, ainda que menos rapidamente do que os
dos militares.”
Se olharmos para um período mais longo de 2004 a
2018, a média salarial dos servidores estaduais do país
(todos, inclusive não estatutários) saltou 80% acima
da inflação desde 2004. Mas a média engana, como
diria o estatístico que quase morreu afogado em um
rio de profundidade média de 30 centímetros (como
dizia Joelmir Beting). Os militares vieram na ponta,
com seus soldos turbinados em 128%; os professores
tiveram aumento real de 99%; os estatutários, excluindo militares e professores, conseguiram mais 81%.
Finalmente, vieram os não estatutários, que tiveram
ganho real de 35%.
Por fim, deve-se destacar que Judiciário e Legislativo
têm uma disparidade gigantesca com o Executivo. Olhando os servidores deste último (excluindo militares,
professores, policiais civis e agentes penitenciários), a
média salarial dos estados é de R$ 3.023. Os funcionários do Judiciário ganham em média 2,7 vezes mais; do
MP, 3,4 vezes mais; do Legislativo, 3,7 vezes; do Tribunal de Contas, 5,4 vezes; mas ninguém bate a Defensoria
Pública, que ganha em média 6,3 vezes acima do que
recebe um servidor do Executivo (vale destacar que na
Defensoria, a estrutura é limitada, portanto a maior parte
dos funcionários são defensores).

Efeito neoliberal
O PIB per capita real (em paridade de poder de compra, PPP) na América Latina vem caindo desde 2014 –
não culpem o coronavírus – e, pela projeção do FMI, só
voltará ao nível de 2013 daqui a cinco anos.

Rápidas
Faleceu neste domingo o advogado Coriolando Beraldo. Era casado com Beatriz, filha de Olavo Bilac Pinto,
que foi presidente da Câmara dos Deputados e ministro
do Supremo Tribunal Federal *** Termina nesta terça a
Secom Conecta, 16º Semana da Comunicação da UVA
do campus Tijuca. Para participar e ganhar o certificado,
precisa se inscrever, pelo aplicativo Eventbrite. A transmissão será feita em m.youtube.com/channel/UCm3TSP7n4fciBnYL_IdgzQ/featured

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) mostra que
90,2% dos respondentes - de
um total de 205 pessoas ouvida- acreditam que as empresas não estavam preparadas
para lidar com crises de grandes proporções, como a da
atual pandemia da Covid-19,
que exijam o isolamento social e a paralisação total ou
parcial das operações. O levantamento mostra como os
administradores estão lidando com a pandemia e o que as
empresas em que atuam têm
feito para enfrentá-la.
Do universo pesquisado,
cerca de 22% dos líderes empresariais enxergam, apesar
da pandemia, oportunidades
para e o desenvolvimento
de novos negócios. “Já estamos vendo algumas dessas
consequências. As empresas
estão investindo em tecnolo-

gia, estão implantando projetos que antes caminhavam
a passos mais lentos. São
transformações ágeis e, ao
mesmo tempo, profundas”,
diz Pedro Melo, diretor geral
do IBGC. Na opinião dele,
a pesquisa é um foco de luz
para administradores neste
momento de tanta incerteza.
“É hora de sermos resilientes, mas também transformadores. Não sabemos qual é a
extensão da crise e a pesquisa nos traz informações norteadoras”, afirma Melo.
A pesquisa Intitulada Covid-19 (coronavírus) - Gerenciamento de Crises e o Papel
dos Administradores nas Organizaçõe está disponível no
Portal do Conhecimento do
IBGC, pelo link http://bit.ly/
PesquisaIBGC-Covid19. O
estudo teve a participação de
205 profissionais - entre conselheiros (consultivos, de administração e fiscais) e executivos consultados entre os
dias 27 de março e 5 de abril.
Despreparo
Quando questionados sobre o nível de preparo das
organizações em que atuam,
o cenário foi mais positivo.
Para 28% dos administra-

dores, suas empresas estavam preparadas, mesmo
que muitas não tenham um
plano estruturado de gerenciamento de crises. Outros
32% dos entrevistados indicaram estar parcialmente
preparados e quase 40% reconheceram que não estavam prontos para lidar com
um cenário tão adverso.
Além da percepção sobre
impactos negativos, a pesquisa revela que, para 22% dos
respondentes, a crise também
pode gerar oportunidades de
inovação e novos negócios.
Eles consideram que o cenário atual trará efeitos positivos, de modo que possam
rever suas estratégias e processos, bem como considerar
a implementação de uma governança voltada à gestão de
crises, maiores investimentos
em tecnologia e segurança
cibernética e mudanças nas
rotinas de trabalho.
A pesquisa também buscou
aprofundar com os respondentes sua visão sobre o nível
de preparação das organizações em quatro áreas: saúde e
segurança das pessoas, tecnologia, obrigações legais e reserva financeira. - Em relação
a colaboradores, fornecedores
e terceiros, 15% dos respon-

dentes afirmaram estar despreparados, com plano de gerenciamento de crises que não
prevê procedimentos que visem a saúde e a segurança das
pessoas. O mesmo percentual
foi registrado em relação ao
preparo financeiro. 15% dos
participantes da pesquisa informaram que suas empresas
não têm reserva financeira
para suportar a interrupção ou
a paralisação de suas atividades por mais de dez dias.
“As principais preocupações apresentadas pelos participantes da pesquisa foram
a avaliação dos possíveis impactos econômico-financeiros e os planos de proteção à
saúde das pessoas, questões
fundamentais à continuidade
dos negócios e ao que se espera de uma empresa responsável e consciente de seu papel na sociedade. Outro tema
que se mostrou relevante é
comunicação, pois em momentos de crise é fundamental manter todos os públicos,
internos e externos, adequadamente informados, e muitas vezes isso exige que as
organizações revisem tanto a
estratégia quanto seus planos
de comunicação”, observa
Luiz Martha, gerente de Pesquisa e Conteúdo do IBGC.

Educação financeira na infância só chegou a 21% dos brasileiros
Apenas 21% dos brasileiros das classes A, B e C com
acesso à internet tiveram
acesso à educação financeira
durante a infância, segundo
pesquisa Ibope Inteligência
encomendada pelo C6 Bank.
O levantamento mostra
que 38% dos entrevistados
aprenderam noções de educação financeira na adolescência (dos 12 aos 17 anos
de idade), 27% tiveram contato com o assunto na juventude (dos 12 aos 24 anos) e
14% só aprenderam finanças
pessoais na fase adulta (acima dos 25 anos).
Como definido pelo Ministério da Educação, as
escolas brasileiras terão de
oferecer educação financeira como parte do currículo
básico, já que essa compe-

tência agora integra a chamada Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Parecer do Conselho Nacional de Educação de 2017
diz que as redes de ensino
têm até o ano de 2020 para
ajustar os currículos e incluir essa habilidade no
plano pedagógico de forma
transversal, em áreas como
matemática, linguagens e
ciências humanas.
Outra conclusão da pesquisa Ibope/C6 Bank é que
a classe C adquire noções
básicas de educação financeira mais tardiamente, com
apenas 19% dos entrevistados tendo o primeiro contato com o assunto ainda na
infância. Nas classes A e B,
esse percentual é de 36% e
22%, respectivamente.

A pesquisa também mostra que a atuação da família
na educação financeira dos
filhos é maior nas classes
mais altas. Na classe A, o
percentual de entrevistados
que relatam ter aprendido
finanças pessoais em casa,
com pais e familiares, é de
57%. Na classe C, essa fatia
cai para 38%.
A prática de disseminar
noções de educação financeira às crianças da casa
parece ter impacto na forma
de abordar o assunto com
outros adultos da família:
51% das pessoas na classe C
conversam frequentemente
sobre o nível de renda e de
gastos com outros adultos da
casa, contra 76% na classe A
e 59% na classe B.
O levantamento também

mostra que há uma mudança de comportamento nas
famílias brasileiras quando
o assunto é finanças pessoais. Embora a menor parte
dos entrevistados tenha tido
contato com noções financeiras básicas na infância,
hoje a maioria dos brasileiros declara que trata do tema
com as crianças da família.
Quando em dificuldade financeira, por exemplo, 77%
dos entrevistados que têm
criança em casa dizem compartilhar a situação com os
filhos, explicando por que
será preciso economizar.
A pesquisa ouviu 2.000
brasileiros das classes A, B e
C maiores de 16 anos, com
acesso à internet. A margem
de erro é de dois pontos percentuais.

Balança comercial: superávit de US$ 1,744 bi na quarta semana de abril
A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,744 bilhão e corrente
de comércio de US$ 6,665
bilhões, na quarta semana de
abril de 2020 – com quatro
dias úteis, devido ao feriado
do dia 21 –, como resultado
de exportações no valor de

US$ 4,205 bilhões e importações de US$ 2,46 bilhões,
segundo dados divulgados
nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da
Economia. No ano, as exportações totalizam US$ 64,017
bilhões e as importações,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CABERJ
CNPJ: 42.182.170/0001-84 - ANS nº 32.436-1
Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas Exercício 2019
O Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, em
conformidade com o inciso V do artigo 27 do seu Estatuto em vigor, comunica
aos seus associados que a Assembleia Geral Ordinária que seria realizada no dia
29 de abril de 2020 na sede da CABERJ, situada na rua do Ouvidor, 91, 7º andar,
Centro – Rio de Janeiro – RJ, está cancelada e adiada para posterior convocação
devido a pandemia do novo coronavirus-COVID-19.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020
Fredemar de Andrade - Presidente do Conselho Deliberativo

US$ 53,394 bilhões, com saldo positivo de US$ 10,624
bilhões e corrente de comércio de US$ 117,411 bilhões.
Nas exportações, comparadas a média diária até
a quarta semana de abril de
2020 (US$ 906,05 milhões)
com a de abril de 2019 (US$

918,18 milhões), houve queda de -1,3%, em razão da
diminuição nas vendas na
Indústria Extrativa (-21,3%)
e de produtos da Indústria
de Transformação (-16,5%).
Por outro lado, houve aumento nas vendas em Agropecuária (+62,4%).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA
29.138.328/0001-50
O AUTO POSTO DO TRABALHO S/A – CNPJ: 03.139.910/0007-33, torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura
e Abastecimento - SMMAAA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº009/2020,
emitida em 31 de março de 2020. Esta Licença é válida até 31 de março de
2022. Autoriza a empresa para a atividade de Posto de combustíveis, localizado
na Rodovia Santos Dumont, 8.111 – Bairro: Parque Estrela – 03º Distrito do
Município de Duque de Caxias/RJ, referente ao processo: 019/000482/2019.
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Empresas investem em
Porto do Rio terá
marketing no e-commerce operações noturnas

Da expectativa de forte
crescimento em 2020 a um
dos setores mais afetados
pela pandemia do Covid-19,
o varejo está em busca de
alternativas para evitar uma
queda maior das receitas e
ainda se manter próximo do
consumidor. Apesar de, por
precaução, os investimentos
em marketing como um todo
terem se retraído, por outro
lado está ocorrendo um redirecionamento de verbas.
Este é um dos insights da
pesquisa da Inflr - O marketing digital em tempos de
pandemia: o que mudou.
De acordo com o levantamento, realizado entre 9 e 30
de março, a primeira reação
das empresas foi colocar o
pé no freio nas campanhas
que estavam previstas ou
em andamento, o que levou
a uma retração de 60% dos
investimentos em marketing
no período. “O número parece grande em um primeiro
momento, mas o choque é
momentâneo. A busca é pela
adequação das campanhas
para a nova realidade. Todas aquelas que tratavam de
vendas físicas em loja, por
exemplo, foram estancadas”,
explica Thiago Cavalcante,
diretor de Novos Negócios
da Adaction, veículo de comunicação especializado em
ações de mídia digital e da
Inflr, startup especializada
em ações com influenciadores digitais que consegue
atingir 100% dos seguidores,
multisegmentar e direcionar
as entregas dentro da audiência de cada influenciador.
De acordo com a pesquisa, que analisou o comportamento de 100 marcas de
todo o país de empresas de
todos os portes e de diversos
segmentos, a redução dos
investimentos em marketing
não é algo definitivo para a
maioria. Dos investimentos
que foram estancados, mais
da metade (53,5%) serão
realocados em outras campanhas. “Alguns projetos
como o lançamento de apps
próprios para vendas estão
sendo tirados da gaveta, casos de farmácias e supermer-

cados. Assim as campanhas
deixam de ser de promoção
de produtos para novos apps
que podem atender melhor
o público que está em casa,
cuidando de sua segurança”,
diz Cavalcante. Ele observa
ainda que uma grande parte
da redução da alocação das
verbas de marketing está relacionada ao cancelamento
de eventos presenciais.
Das verbas realocadas,
o levantamento identificou
que 41% estão voltadas para
promoções de e-commerce;
27% para a divulgação de
apps e o restante (32%) são
de campanhas institucionais
que visam dar apoio à população durante o período da
quarentena.
Influenciadores

Segundo o levantamento, as marcas ampliaram as
campanhas realizadas junto a
influenciadores digitais, que
têm ganhado espaço e visibilidade durante a quarentena.
Dos profissionais de marketing ouvidos pela pesquisa,
55% declararam que realocaram a verba para a contratação de influenciadores. “O
país está num momento no
qual a empatia, a sensibilidade e a solidariedade serão
muito valorizadas. Presas em
suas casas, as pessoas desejam ouvir vozes conhecidas,
ver pessoas amadas e buscar
informações de alguém em
quem possam confiar”, explica Cavalcante.
Segundo o especialista, é
preciso, entretanto, que haja
certa cautela nas campanhas
com influenciadores para
evitar que estas sejam vistas
como invasivas pelo consumidor. “Uma boa campanha
agrega soluções de inteligência artificial a influenciadores digitais. Nelas a tecnologia evita a superexposição
e a sensação de que alguém
está querendo tirar vantagem
de um momento tão difícil
para o país. Para isso, a inserção do influenciador deve
ocorrer apenas no momento certo e com a mensagem
corretamente adaptada a

cada situação”, diz o sóciodiretor da Inflr.
Segundo o especialista, é
preciso ter cuidado para que
campanhas deste tipo não
caiam e erro e acabem sendo um tiro no pé. “Mandar
vídeos com algum famoso
sugerindo algum produto
para um mailing geral seria
um suicídio de imagem tanto para a marca como para o
famoso. A Inteligência artificial, por outro lado, permite
entender o comportamento
do consumidor por meio de
sua navegação e detectar o
momento e a forma de fazer
com que a participação do
influenciador seja recebida
como uma ajuda bem vinda
na hora certa e não como
uma exploração comercial
insensível”, explica.
É possível, por exemplo,
detectar que alguém se interessou por um produto no
site, avançou no processo
para sua compra, mas quando chegou na parte do pagamento, achou o preço muito
alto e desistiu, deixando o
carrinho virtual abandonado.
Então, somente as pessoas
que passaram por todo este
ciclo são abordadas em seus
canais de comunicação (redes sociais) com vídeos de
influenciadores digitais relembrando seu interesse por
aquele produto e oferecendo
insumos para que a compra
seja executada.
Estes insumos podem ser
desde informações sobre os
benefícios do produto, depoimentos sobre seus efeitos
até descontos no preço, oferta de condições de pagamentos diferenciadas em relação
à exposta a todos no site e
isenção de cobrança de frete,
por exemplo.
Pesquisa recente do Ibope Inteligência mostrou que
52% dos internautas brasileiros seguem influenciadores digitais em redes sociais.
O estudo diz ainda que 50%
dos que responderam confessaram que se sentem influenciados em relação aos
produtos e serviços que essas personalidades indicam
nas plataformas.

Confiança do consumidor tem recuo
O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas caiu
22 pontos em abril, para
58,2 pontos, o menor nível
da série histórica iniciada
em setembro de 2005. O mínimo histórico anterior era o
de dezembro de 2015 (64,9
pontos).
“A confiança dos consumidores atingiu o menor
nível da série de 15 anos
de dados mensais. Com a
Covid-19 e as medidas de
isolamento, consumidores
percebem a piora da situação
econômica do país e o quanto isso afeta suas condições
financeiras nesse momento.
O pessimismo em relação
aos próximos meses é homogêneo entre as diversas classes de renda e isso faz com
que todos coloquem o pé no
freio em relação ao consumo,

mantendo apenas os gastos
com bens e serviços essenciais para a família. É difícil
ainda enxergar uma melhora
significativa nos próximos
meses, dado o nível elevado
de incerteza econômica e política”, afirma Viviane Seda
Bittencourt, coordenadora
das sondagens.
Em abril, tanto as avaliações sobre o presente quanto
as expectativas em relação
aos próximos meses se deterioraram. O Índice de Situação Atual (ISA) caiu 10,5
pontos, para 65,6 pontos, o
menor nível desde dezembro de 2016 (64,8 pontos),
enquanto o Índice de Expectativas (IE) despencou 28,9
pontos para 55 pontos, o menor valor da série histórica.
Entre os quesitos que integram o ICC, o indicador que
mede a intenção de compras

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam
convidados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 05/05/20, às 13h00, na
sede social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório da administração,
parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 2019; (b) destinação do resultado de
2019 da Cia.; e II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores. Rio de
Janeiro, 20/04/20. Diretoria.

de bens duráveis nos próximos meses foi o que mais
contribuiu para a queda da
confiança ao despencar 35,6
pontos, para 21,1 pontos, o
menor patamar desde 2005.
A deterioração das intenções
de compra está diretamente
relacionada com o pessimismo em relação às perspectivas sobre as finanças
familiares que vem se deteriorando pelo quarto mês
consecutivo e se aprofundou com as medidas de isolamento da pandemia. Houve queda de 29,4 pontos no
indicador que mede o grau
de otimismo com relação
as finanças da família para
62,8 pontos em abril, o menor nível histórico da série.
A última vez que o indicador
chegou a um valor mínimo
histórico foi em outubro de
2015 (64,7 pontos).

O Canal de Cotunduba,
principal acesso aquaviário
ao Porto do Rio de Janeiro,
que recebe navios de grande porte, passará, ainda este
ano, a funcionar 24 horas por
dia. Atualmente, nesse canal
são feitas somente operações
diurnas. Para que ele comece a operar também à noite,
estão sendo feitas manobras
noturnas de entrada e saída
de navios conteineiros. O
Canal de Cotunduba está situado entre a ilha do mesmo
nome e o Morro da Urca. A
ideia é que já no segundo semestre deste ano o Canal de
Cotunduba esteja com operações noturnas.
O coordenador do grupo de trabalho Melhorias da
Acessibilidade Aquaviária do
Porto do Rio de Janeiro, da
Companhia Docas do estado (CDRJ), Marcelo VillasBôas, a principal vantagem
de funcionar à noite é a redução de custos para os armadores e donos de carga. Esse
custo de navegação é calculado por hora. Um navio conteineiro tem custo da ordem
de US$ 30 mil por dia.
Segundo Villas-Bôas, se
um navio conteineiro entra
no porto para fazer operação
de carga e descarga e conclui essa operação à noite,
ele é obrigado a esperar, em
média, entre oito e 12 horas
para poder “suspender”, isto
é, levantar âncora.
“Isso prejudica o porto,
que tem o cais imobilizado,
sem atividade. O porto perde com isso, a cidade perde
com isso, porque é receita, e
reduz a atratividade do Rio
de Janeiro como porto de

carga”, explicou.
Para o porto, há um ganho
adicional à maior rotatividade, que é poder operar com
navios que vão poder sair à
noite, com capacidade de
carga maior. Ou seja, o porto
fica mais competitivo e reduz o custo Brasil.
Balizamento

A preparação do canal
para operar à noite exigiu a
colocação de um sistema de
balizamento ou sinalização
náutica moderna. O canal
já tinha três boias, às quais
se somaram outras três para
aumentar a segurança, e foi
incluído ainda um sistema
denominado AIS AtoN (sistema de identificação automática), que promove maior
precisão na delimitação do
canal, a fim de reduzir o risco de acidentes.
“Melhora a visualização
das boias (para os navios),
além de ter capacidade de
transmitir dados para os navegantes, como previsões meteorológicas, boias que estão
apagadas. Vai aumentar muito
a segurança da navegação noturna, disse Villas-Bôas.
Em paralelo, o Porto do
Rio busca viabilizar a meta
de trazer navios maiores, que
são navios do porte dos que
atravessam o Canal do Panamá, por exemplo, aos quais o
mundo já se adequou. O coordenador do grupo de trabalho lembrou que a Ásia e os
Estados Unidos já operam,
inclusive, nas docas nobres,
com navios de 400 metros de
comprimento.
“A gente está buscando os

de 366 metros, que são navios grandes que a gente tem
que trabalhar com um calado
alto para poder ser vantajoso economicamente”. Atualmente, os maiores navios
que entram no Porto do Rio
tem, no máximo, 285 metros
de comprimento
Serão feitas também simulações de manobras na
Universidade de São Paulo
(USP), na primeira semana
de junho, para ver como esses navios se comportam no
Rio de Janeiro, se o Canal
de Cotunduba tem locais de
atracação, berço, ou seja, se
tem capacidade para aguentar um navio desse porte.
“Isso tudo está sendo estudado”. Essas simulações permitirão saber a possibilidade
de passar de navios de 285
metros para 366 metros.
Barcos pesqueiros

A Marinha do Brasil tem
feito um trabalho de conscientização da comunidade pesqueira e dos clubes de náutica
da Baía, alertando que o canal
passará a ter operações noturnas. Isso porque o local fica
cheio de barcos pesqueiros à
noite. “Isso prejudica a segurança da navegação”.
Para isso, lanchas alertarão os pescadores. “As lanchas passam pelo canal, fazendo a varredura”. O canal
foi dividido em áreas ou setores de responsabilidade ou
atuação. Quando o navio vai
entrando, as lanchas fazem
a sua escolta, de modo a assegurar que a navegação vai
ser segura e sem riscos para
o navio.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA CONSULTA FORMAL DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
DA 5ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE
33300303677 (“Emissora”), vem pelo presente, convocar os titulares de CRI para a Consulta Formal da 5ª Série
da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A. (”Consulta Formal”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente). Considerando que os créditos imobiliários cedidos
foram parcialmente pagos pela devedora, sendo a diferença complementada pela Socicam com recursos próprios, a
parcela dos CRI vencida no mês de abril de 2020, foi paga pela Emissora em seu vencimento. Considerando, ainda,
os prazos regulares de convocação/deliberação desta Consulta Formal, a parcela dos CRI vincenda no mês de maio
de 2020 será paga com os recursos da reserva de liquidez da Emissão. Assim sendo, fez-se necessário republicar
o edital de convocação da Consulta Formal. Dessa forma, resta cancelado o edital de convocação publicado nos
dias 14, 15 e 16 de abril de 2020 no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil. A data de apuração dos
votos será o dia 18/05/2020 e a Ordem do Dia passará a ser a que segue: (i) deliberar pela concessão, ou não, de
carência do pagamento de Juros e Amortização à Socicam, estendendo-se ao pagamento dos créditos imobiliários,
de 5 (cinco) meses, a contar da parcela dos CRI vincenda no mês de junho de 2020 (“Carência”), sendo que as
parcelas compostas por Juros e Amortização dos CRI, não pagos durante o período da Carência, serão incorporados
ao Saldo Devedor dos CRI, não constituindo, todavia, em repactuação de prazo. Aprovada esta matéria da Ordem do
Dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão,
durante o prazo de Carência; ou alternativamente, (ii) deliberar pela concessão, ou não, de carência do pagamento
de juros e amortização à Socicam, estendendo-se ao pagamento dos créditos imobiliários, de 3 (três) meses, a contar da parcela dos CRI vincenda no mês de junho de 2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas compostas
por Juros e Amortização dos CRI, não pagos durante o período da Carência alternativa, serão incorporados ao saldo
devedor dos CRI, não constituindo, todavia, em repactuação de prazo. Aprovada esta matéria da Ordem do Dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante
o prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar por repactuar o prazo de vencimento da Emissão, e consequentemente
dos créditos imobiliários cedidos, condicionado à aprovação da matéria constante do item (i) ou do item (ii) acima,
sendo que o prazo de vencimento da Emissão seria prorrogado por 3 (três) ou 5 (cinco) meses, conforme o caso;
(iv) deliberar pela exclusão na obrigatoriedade de renovação anual da nota de classificação de risco de crédito da
Emissão; (v) deliberar pela concessão de prazo de 12 (doze) meses para a recomposição do Fundo de liquidez da
Emissão, autorizando a Emissora a utilizar qualquer sobra de arrecadação dos créditos imobiliários cedidos para
fazer jus à referida recomposição, sendo que, após este prazo a Devedora deverá recompor a totalidade do saldo
remanescente; e (vi) deliberar pela substituição da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
das funções de agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão, e a aprovação da contratação da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ 50.657.675/0001-86 (“SLW”), em substituição, nos termos da
proposta comercial da SLW encaminhada aos titulares bem como disponibilizada no site da Emissora. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando
pelo menos: (i) 90% (noventa por cento) dos CRI em circulação, para as matérias constantes dos itens (i), (ii), (iii),
(iv) e (v) da Ordem do Dia; e (ii) 66% dos CRI em circulação, para a matéria constante do item (vi) da Ordem do
Dia. Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale ressaltar,
que para fins de apuração dos quóruns de aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza
da deliberação (ii), apenas se tratando de prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da
seguinte forma: (a) em qualquer dos casos, caso a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii)
obtenham individualmente os votos necessários para atingir o quórum de aprovação, estará aprovada a matéria;
(b) caso a matéria constante do item (i) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas
não seja na quantidade necessária para atingir o quórum de aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii)
acima, não poderão ser somados para fins de atingimento do quórum de aprovação da matéria constante do item
(i); (c) todavia, caso a matéria constante do item (ii) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o
item (i), mas não seja na quantidade necessária para atingir o quórum de aprovação, os votos afirmativos recebidos
no item (i) acima, poderão ser somados para fins de atingimento do quórum de aprovação da matéria constante do
item (ii). Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da Ordem
do Dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se
limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação
dos signatários, e encaminhada, até o dia 18/05/2020 às 17 horas, aos cuidados da Emissora por e-mail para ri@
reit.com.br. O presente edital de convocação, cujas deliberações serão tomadas por meio de consulta formal, será
enviada, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem como aos
seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. As informações necessárias ao exercício do direito de voto estarão disponíveis
no site da Emissora, no endereço virtual www.reit.net.br. Qualquer informação adicional deverá ser solicitada à
Emissora no e-mail ri@reit.com.br. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM até o dia 20 de maio de
2020. A Emissora, em qualquer caso, aprovando-se as matérias da ordem do dia, estará autorizada a tomar todas
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde
os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para
adimplente, caso seja necessário.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Anexo I . Consulta formal dos CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. Termo de Apuração de Votos: Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (v) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( ); Com relação ao item (vi) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM( ) NÃO( ) ABSTENÇÃO( )
Nome do titular ou representante por extenso:
Assinatura:

OTHON S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ Nº 11.413.689/0001-00 - NIRE 33.3.0029283-7
Edital de Convocação - Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária no dia 06/05/2020, às 9:40 horas, na sede
social da Companhia, localizada na rua Teófilo Otoni, nº 15, sl. 1204, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
dos exercícios findos em 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; ii) Deliberar
sobre a destinação do resultado dos períodos; iii) Eleger/reeleger os
administradores; iv) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
Rio de Janeiro, 22/04/2020. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

COMPANHIA AGRO PASTORIL VALE DO RIO UNA
CNPJ Nº 10.950.871/0001-20 - NIRE 33.3.0029281-1
Edital de Convocação - Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, no dia 06/05/2020, às 10:30 horas, na sede
social da Companhia, localizada na rua Teófilo Otoni, nº 15, sl. 1204, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos
exercícios findos em 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2019; ii) Deliberar sobre
a destinação do resultado dos períodos; iii) Eleger/reeleger os administradores;
iv) Deliberar sobre a remuneração dos administradores. Rio de Janeiro,
22/04/2020. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.
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Tupy adere ao programa #nãodemita
Multinacional
disse manterá
mais de oito
mil profissionais
empregados
A Tupy, multinacional
brasileira do setor de metalurgia, se uniu ao movimento #nãodemita que reúne 2
mil empresas de diversos
segmentos. A empresa disse
que o compromisso é o de
manter o emprego de todos
os seus colaboradores, pelo
menos até o fim de maio, durante o período de pandemia
de coronavírus.
“A Tupy não poderia se
furtar a se comprometer
com a estabilidade empregatícia de nossos cerca de
8.500 funcionários. Nossa
prioridade, neste momento, é o bem-estar físico e
mental de nossos profissionais”, diz Fernando de Rizzo, CEO da Tupy.

A metalúrgica produz
componentes estruturais em
ferro fundido, soluções de
engenharia aplicadas nos setores de transporte de carga,
infraestrutura, agronegócio e
geração de energia.
Sua produção se concentra nas fábricas brasileiras,
em Joinville/SC e Mauá/SP,
e no exterior, nas cidades de
Saltillo e Ramos Arizpe, no
México. Possui escritórios
comerciais em São Paulo,
EUA e Alemanha.
No quarto trimestre de
2019, o lucro líquido da
empresa somou R$ 72.561
milhões, queda de 6,9% em
comparação com mesmo período do ano anterior. A Tupy
prevê divulgar os resultados
do primeiro trimestre em 7
de maio.
Além de garantir os cargos de seus colaboradores,
neste período socioeconomicamente tão conturbado,
a Tupy também adotou medidas de prevenção para os
35% dos colaboradores, fora
dos grupos de risco, que retornaram às atividades, de-

pois de 10 dias de férias coletivas, concedidas no pico
da pandemia. Para isso, contratou o médico infectologista Luís Henrique Melo, que
deu toda a consultoria necessária para as ações tomadas,
entre elas, o fornecimento de
transporte pela companhia
-- são ônibus fretados, com
assentos isolados e higienizados a cada viagem.
Segurança
A empresa está adotando
protocolos recomendados
pela Organização Mundial
de Saúde (OMS). Na entrada
da empresa, os colaboradores passam por aferição da
temperatura e tem disponibilização de álcool gel. Nos
ambientes de trabalho, houve alteração da mudança nas
posições das mesas e aumento da distância mínima entre
pessoas. Já para evitar aglomerações nos refeitórios,
houve ampliação do horário
de almoço.
A Tupy também distribui
materiais de orientação so-

bre procedimentos dentro e
fora da empresa e disponibiliza canais de atendimento
para dúvidas e orientações.
Além das medidas relativas a seus colaboradores, a
Tupy tem auxiliado à comunidade por meio da doação
de EPIs (equipamento de
proteção individual), como
óculos de sobrepor, para
hospitais de Joinville. A empresa também vem utilizando sua expertise com ferro
fundido para a fabricação
de macas hospitalares extras
para hospitais e consultórios.
A metalúrgica montou em
seu ginásio de esportes da
Associação Atlética Tupy,
o Centro de Triagem Covid-19, uma parceria com a
Secretaria de Saúde de Joinville e empresas da região,
a fim de evitar que pessoas
com suspeita da doença tenham de ir ao hospital, o que
aumenta o risco de contágio.
Lá, há 20 consultórios e a
capacidade de atendimento é
de até 150 pessoas por hora.
O atendimento é gratuito e o
funcionamento é 24 horas.

Mercado espera tombo de 3,34% da economia este ano
A cada semana o mercado
financeiro mostra-se mais
pessimista com os rumos da
economia. Pela 11ª semana
seguida, as instituições financeiras revisaram a projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB), Desta vez,
a estimativa de queda passou
de 2,96% para 3,34%.
A informação é do boletim Focus, com projeções
de instituições financeiras
para os principais indicadores econômicos, divulgado
às segundas-feiras pelo Banco Central (BC). A previsão
do mercado financeiro para
o PIB de 2021 é de cresci-

mento de 3%. A previsão anterior era 3,10%. Para 2022
e 2023, a previsão de crescimento continua em 2,50%.
A previsão para cotação
do dólar é R$ 4,80, no final
de 2020, a mesma estimativa
da semana passada. E para
o fim do próximo ano, a expectativa é R$ 4,55, ante R$
4,50 da previsão anterior.
As instituições financeiras consultadas pelo BC reduziram a previsão de inflação de 2020, pela sétima vez
seguida. A projeção para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
caiu de 2,23% para 2,20%.

Para 2021, a estimativa de
inflação também foi mantida
em 3,40%. A previsão para
2022 e 2023, não teve alterações e permanece em 3,50%.
A projeção para 2020 está
abaixo da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é 4% em 2020, com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite
inferior é 2,5% e o superior,
5,5%. Para 2021, a meta é
3,75% e para 2022, 3,50%,
também com intervalo de 1,5
ponto percentual em cada ano.

Selic
Segundo o BC, para o
mercado financeiro, a expectativa é que a Selic cai para
3,25% ao ano, em maio, e
para 3% ao ano, em junho, e
termine 2020 nesse patamar.
Para o fim de 2021, a expectativa é que a taxa básica chegue a 4,25% ao ano.
A previsão anterior era de
4,50% ao ano. Para o fim
de 2022, a previsão está em
5,88% ao ano, ante 6% ao
ano, na semana passada. Ao
final de 2023, as instituições
mantiveram a previsão em
6% ao ano.

CVM: audiência pública para realização de assembleias digitais
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) colocou
em audiência pública minuta para regulamentar assembleias digitais de debenturistas. “O objetivo é estabelecer
condições para que as companhias realizem assembleias digitais para titulares de debêntures de emissão de empresas
abertas ofertadas publicamente ou admitidas à negociação
em mercados de valores mobiliários”, informou a CVM
nesta segunda-feira.
Segundo a CVM, a norma específica busca dar uma
resposta rápida a alguns dos
desafios impostos pela atual
pandemia da Covid-19 (coronavírus) às companhias
abertas.
“A CVM complementa as

medidas recentemente adotadas em relação a assembleias digitais de acionistas,
colocando em audiência pública norma procedimental
específica sobre mecanismos de participação e voto
a distância em assembleias
de debenturistas realizadas
de modo parcial ou exclusivamente digital, com incremento de segurança jurídica e de previsibilidade com
relação aos procedimentos
mínimos a serem adotados”,
disse Flávia Perlingeiro, diretora da CVM.
As propostas são: detalhamento de informações que
devem constar no anúncio de
convocação de assembleias
que contemplem alternativas
de participação a distância;

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. CIA BERTA.
CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE 33300271406.
AGOE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. a
comparecer na AGOE a ser realizada em 26/05/20, às 12h, na sede social da Cia,
R daAssembleia,10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1Apreciação
do Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
1.2Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/19 e destinação do
Lucro Líquido do exercício; e, Em Assembleia Geral Extraordinária:1.3Fixação da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020.
RJ, 27/04/20.
Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Administração.

esclarecimento sobre a possibilidade de que a assembleia
realizada de modo exclusivamente digital seja considerada realizada na sede da
companhia, quando a escritura de emissão não indicar
local diverso; a tributos que
o sistema eletrônico utilizado para participação e o voto
a distância deve buscar assegurar; esclarecimento dos
procedimentos que agentes
fiduciários devem adotar ao
convocarem assembleias; e
previsão de possibilidade de
exigência de depósito prévio
dos documentos exigidos
para admissão dos debenturistas em assembleia.
“A norma é mais uma das
recentes iniciativas da CVM
para que, apesar da pande-

mia causada pelo novo coronavírus, os participantes do
mercado consigam cumprir
suas obrigações e exercer
seus direitos. De um lado, as
companhias que entenderem
pertinente realizar as AGDs
por meio digitais terão essa
possibilidade, e, de outro,
os debenturistas poderão
participar e se posicionar
sobre as matérias a serem
deliberadas, caso queiram,
a distância”, observou Marcelo Barbosa, presidente da
CVM.
As manifestações devem
ser encaminhadas apenas até
4/5/2020 para o e-mail audpublicaSDM0420@cvm.
gov.br. A estimativa é que a
Instrução alteradora seja editada até o dia 14/5/2020.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. CIA ABERTA.
CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899.
AGOE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a comparecer
na AGOE a ser realizada em 26/05/20, às 11h, na sede social da Cia, na R da
Assembleia,10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária:1.1Apreciação
do Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores independentes,
em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no
Diário Oficial do Estado do RJ no dia 27/04/20; 1.2Apreciação do Resultado do
exercício findo em 31/12/19 e destinação do Lucro Líquido do exercício; e, II –
Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.3Fixação da remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2020. RJ, 27/04/20.
Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Administração.

Por não dispor de US$ 4,2
bi, Boeing inventa acusações
A Boeing atravessa a maior crise de sua história, com
os dois acidentes com seu principal avião, o 737 MAX, e
a paralisação do setor aéreo em decorrência da pandemia.
Sem esclarecer quais as condições não atendidas, a companhia norte-americana responsabilizou a brasileira. Três
horas depois, em nota, a Embraer acusou a americana de
ter rescindido o contrato de forma indevida, fabricando
falsas alegações como pretexto para tentar evitar seus
compromissos de fechar a transação e pagar à Embraer o
preço de compra de U$ 4,2 bilhões. É claro que a Boeing
se encontra em péssima situação financeiro e não possui a
quantia necessária para concluir a operação.
Após a rescisão do contrato, o Bradesco BBI cortou a
recomendação para os ADRs da Embraer de acima para
abaixo da média do mercado e reduziu o preço-alvo de
US$ 25 para US$ 4, pois acredita que a pandemia adiará
a entrega de aeronaves e recebimento de novos pedidos.
Para 2020, prevê a expectativa da entrega de jatos comerciais e executivas em 49% e 10%, respectivamente uma
redução de 22% nas estimativas de receita líquida. Além
disso, a Embraer como empresa independente precisará
competir com a Airbus no mercado de jatos regionais. Por
causa de tanto pessimismo, as ações da Embraer chegaram
a cair mais de 15%, mas tiveram as perdas reduzidas para
a baixa de 7,5%.

Analistas acham fracos resultados da Hypera
As três principais casas de análises, os bancos Itaú
BBA, Bradesco BBI e Morgan Stanley consideraram que
os resultados do primeiro trimestre da indústria farmacêutica Hypera, foram ligeiramente negativos. Para os analistas do Itaú, apesar de a receita líquida ter crescido 112%,
ficou 10% abaixo das estimativas. A Hypera ainda não absorveu totalmente o aumento da venda de remédios pouco
antes do começo da quarentena, no início de março e a já
prevista queda nas vendas dos remédios com prescrição. A
nota e o preço-alvo da Hypera estão sob revisão.
O banco Morgan Stanley definiu os resultados como
fracos, pois a margem Ebitda ficou abaixo da estimativa
de 31,5% e do consenso do mercado, de 33,6%, com o
lucro de R$ 238 milhões ficou ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, que era um pouco maior. O Morgan
Stanley manteve a recomendação acima da média de mercado, e preço-alvo de R$ 41,50 para 2020. O Bradesco
BBI avaliou os resultados da Hypera como um pouco
abaixo das expectativas, em linhas gerais, mas com aspectos positivos – o BBI citou a margem Ebitda de 30,5%
como um deles e manteve a nota neutra para o papel e um
preço-alvo de R$ 43,00 para 2020, com possibilidade de
alta de 43%.

Sem nada favorável, Via Varejo sobe 13%
Só porque em relatório o banco Bradesco BBI elevou
de neutra para acima da média do mercado a recomendação para as ações da Via Varejo, controladora da Casas
Bahia e do Ponto Frio e fixaram o preço-alvo de R$ 9 para
2020, com um potencial de alta de 41% alta sobre os R$
6,38 registrados na última sexta-feira, no pregão destta segunda-feira, a cotação dessses títulos subiu 13,23% e foi
para R$ 7,24. Agora, a possibilidade de ganho é de apenas
24,3%. A elevação na classificação da companhia foi por
causa do reforço no seu canal de comércio eletrônico em
meio à epidemia do coronavírus e seus planos para o póspandemia, estimando um crescimento de 30% nas vendas
desse segmento.
Como outras empresas do varejo brasileiro, a Via Varejo
foi forçada pela pandemia a acelerar suas vendas pela Internet. Os analistas do banco acreditam que a Via Varejo superará a fase de pagamentos mais pesados de dívidas, de vez que
conseguiu refinanciar R$ 500 milhões em dívidas e nós projetamos que o caixa líquido deve fechar em R$ 2,8 bilhões no
fim de abril, com o desconto das faturas de cartão de crédito.
O próximo desafio da empresa é pagar uma nota promissória
de R$ 1,5 bilhão que vence em setembro. Como se vê, nada
que provocasse tão grande alta.
A Via Varejo, por seu turno, informou que adquiriu a
empresa AsapLog, de Curitiba (PR), por um valor não
revelado. A AsapLog tem cinco anos de atuação no mercado logístico de distribuição de produtos nas cidades
brasileiras. Segundo a Via Varejo a aquisição será através
de seu braço logístico, a sua subsidiária Vvlog Logística
Ltda, sediada em São Caetano do Sul (SP).

Acordo vai demorar
A parceria da BR Distribuidora com a B2W vai demorar, pois os clientes nos postos poderão pagar com app
da Ame Digital, fintech da Lojas Americanas. Os pontos
valerão ingressos de cinema e de jogos, livros, revistas e
passeio. O problema é onde fazer a troca.
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Efeitos da rescisão
contratual da Boeing
Embraer comunica
abertura de
arbitragem e
ações caem
mais de 7%

No mesmo dia em que suas
ações despencavam mais de
7% numa bolsa de valores
(B3) em alta de 3,86%, a
Embraer informava, em fato
relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ter
iniciado nesta segunda-feira
procedimentos de abertura
de arbitragem em relação
a rescisão contratual por
parte da Boeing no acordo que previa formação de
uma joint venture. Na nova
empresa a norte-americana
ficaria com 80% de participação e brasileira com 20%.
“A
Embraer
S.A.
(EMBR3 e ERJ) informa a
seus acionistas e ao mercado que procedimentos arbitrais foram iniciados acerca da rescisão do Acordo
Global da Operação (Master Transaction Agreement
- MTA) celebrado com a
The Boeing Company” diz
o texto publicado. A arbitragem é uma forma alternativa ao Poder Judiciário
para resolver controvérsias
entre empresas. Ela é estabelecida, normalmente, em
contrato pelas partes, que
escolhem antecipadamente
quem fará o juízo arbitral

de um eventual caso.
A Embraer não disse, até
o momento, se irá processar a Boeing também judicialmente mas o presidente
da companhia brasileira já
afirmou não acreditar que o
acordo com a norte-americana possa ser revisto. No
último sábado, a Boeing
informou que desistiu da
parceria com a Embraer,
anunciada em 2018. Segundo a empresa dos EUA, a
Embraer não cumpriu algumas obrigações contratuais
previstas para concretizar o
negócio.
A Embraer disse, em
contrapartida, que a Boeing
rescindiu indevidamente o
contrato de parceria. Em
nota, a empresa brasileira
disse que a Boeing fabricou “falsas alegações” para
evitar cumprir a transação e
pagar à Embraer o preço de
compra de US$ 4,2 bilhões.
Remanejamento
O anúncio da operação de
venda, cujo valor foi considerado baixo por analistas do setor, levou a Embraer a promover programas de dispensas.
Em dezembro de 2019,
o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos
Campos informava que 300
trabalhadores já tinham
sido demitidos somente naquele mês. “especialmente
da aviação executiva - área
que continuará com a Embraer após a venda da empresa para a Boeing”. Na

época, a empresa afirmou
em nota que a força de trabalho permaneceria estável
e o índice de rotatividade
de pessoal estava dentro
dos níveis históricos. A empresa, entretanto, não deu
detalhes sobre quantos funcionários foram desligados.
Também, em nota, a Embraer disse que “ao longo deste
ano, em preparação para a
formação da nova companhia em parceria com a
Boeing, foram contratadas 2 mil pessoas. Somente na unidade de Eugênio
de Melo, em São José dos
Campos, que vai expandir
sua capacidade de 1,5 mil
para até 4 mil funcionários,
a obra gerou temporariamente 600 empregos e representou investimentos de
cerca de US$ 30 milhões”.
“Os funcionários da linha
de montagem da Aviação
Executiva foram avisados
desde agosto da transferência para Gavião Peixoto e a maioria deles concordou com a mudança ou
com a transferência para
outras áreas em São José
dos Campos - Unidade Eugênio de Melo. Quem não
for transferido, irá receber
benefícios adicionais para
apoiar a transição” acrescentou a empresa.
Bolsa de valores em alta
A queda de 7,49% nas
ações ordinárias da Embraer não impediu que o Ibovespa registrasse avanço

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S. A.
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do artigo
130 da Lei nº 6.404/76)
CNPJ/MF Nº 05.195.759/0001-90 - NIRE 33.3.0032774-6

alta para 78,230,60 pontos,
alta de 3,86%, recuperando-se parcialmente após
ter desabado na sexta-feira
com tensões políticas no
Brasil e por causa dos efeitos da pandemia do Covid-19. Analistas apontam
como motivo paa tal comportamento do mercado, a
uma possível trégua na relação do presidente com o
ministro da economia, Paulo Guedes. Jair Bolsonaro
disse que Guedes continua
com a palavra final nos
gastos federais.
“O homem que decide
economia no Brasil é um
só, chama-se Paulo Guedes.
Ele nos dá o Norte, nos dá as
recomendações e o que nós
realmente devemos seguir”,
disse Bolsonaro, com o ministro ao lado, ao deixar o
Palácio da Alvorada.
Também
tranquilizando o cenário político, o
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), afirmou que a
Câmara manterá foco em
votações de propostas de
enfrentamento da crise,
acrescentando que o atual
momento exige paciência,
ao ser questionado sobre
um possível impeachment
de Bolsonaro.
Entre as altas destacaramse Petrobras ON e Petrobras PN, respectivamente,
4,54% e 3,13%; Via Varejo,
18,65%; Hapvida, 5,38%;
Bradesco, 2,91%; Itaú Unibanco, 3,3%, e Sangtander
UNT, 4,18%.

PREZADOS QUOTISTAS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. um quadro resumo
das demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, a versão completa das mesmas, incluindo o parecer dos auditores
independentes, encontra-se disponível para consulta na sede administrativa da Sociedade na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar - Rio de Janeiro, RJ. Colocamo-nos
à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 16/04/2020. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018
Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
Receita operacional líquida
52.824
71.512
Ativo
(39.603)
(46.016)
Caixa e equivalentes de caixa
4.875
6.725 Custo dos serviços
13.221
25.496
Contas a receber de clientes
9.996
20.394 Lucro bruto
(60)
(168)
Contas a receber de partes relacionadas
16
76 Despesas de vendas
(17.384)
(33.283)
Almoxarifado
1.032
636 Despesas gerais e administrativas
1.272
(657)
Impostos a recuperar
1.747
2.613 Outras receitas (despesas) operacionais
(2.951)
(8.612)
Outros ativos circulantes
599
843 Prejuízo antes do resultado financeiro
(3.998)
727
Total do ativo circulante
18.265
31.287 Resultado financeiro, líquido
Depósitos judiciais
7.998
7.764 Prejuízo antes do imposto de renda e da
(6.949)
(7.885)
Impostos a recuperar
1.363
996 contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
20.729
18.676 Imposto de renda e contribuição social
2.053
14.857
Imobilizado
10.363
14.058 corrente e diferido
(4.896)
6.972
Ativos de Direito de Uso
65.473
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Intangível
268
347
Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018
Outros ativos não circulantes
21
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Total do ativo não circulante
106.215
41.841
31/12/2019 31/12/2018
Total dos ativos
124.480
73.128 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(4.896)
6.972
Passivos e patrimônio líquido
Benefícios a empregados
(92)
(21)
Fornecedores
4.058
6.519 Resultado abrangente do exercício
(4.988)
6.951
Financiamentos
45 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquidoem 31/12/2019 e 2018
Passivos de arrendamento
7.438
178
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Salários, provisões e contribuições sociais
2.296
2.225
Capital Outros resultados
Prejuízos
Impostos a recolher
804
1.413
social
abrangentes acumulados
Total
Outros passivos circulantes
22
32
20.921
(91.882) (70.961)
Total do passivo circulante
14.618
10.412 Saldos em 01/01/2018
6.972
6972
Passivos de arrendamento
58.956
229 Lucro líquido do exercício
Benefícios a empregados
(21)
(21)
Contas a pagar com partes relacionadas
156
673 Total resultados
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
13.741
20.069 abrangentes
(21)
6.972
6.951
Benefícios a empregados
141
45 Aumento de capital
105.710
- 105.710
Outros passivos não circulantes
156
- Saldos em 31/12/2018
126.631
(21)
(84.910) 41.700
Total do passivo não circulante
73.150
21.016 Prejuízo do exercício
(4.896) (4.896)
Total dos passivos
87.768
31.428 Benefícios a empregados
(92)
(92)
Patrimônio líquido
Total resultados
Capital social
126.631
126.631 abrangentes
(92)
(4.896) (4.988)
Outros resultados abrangentes
(113)
(21) Saldos em 31/12/2019
126.631
(113)
(89.806) 36.712
Prejuízos acumulados
(89.806)
(84.910)
DIRETORIA - Demir Lourenço Júnior e Fernando Fleury Salek
Total do patrimônio líquido
36.712
41.700
CONTADOR - Eduardo Mello de Freitas - CRC-RJ 117392/O-9
Total dos passivos e patrimônio líquido
124.480
73.128

PARA COMBATER
UM DOS MOMENTOS
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˜
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ˆ
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DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 31 de março
de 2020, às 10 horas, na sede da Sociedade, localizada na Avenida Henrique Valadares, 28 - 15º andar, Torre A, sala 1502, Centro, Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Edital de
Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (a “Lei das Sociedades Anônimas”),
tendo em vista a presença do acionista representando a totalidade do capital
social. Presente a única acionista representando a totalidade do capital social
da PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (“PBEN”):
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, representada neste ato pela
Dra. Francis Longo Cortazio Corrêa, brasileira, casada, advogada, inscrita
na OAB/RJ sob o nº 90.776 e inscrita no CPF/MF 028.746.887-97, conforme
se verifica pela assinatura abaixo.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 44 do Estatuto Social da Sociedade, o Sr Paulo Tarso Fournier de Araujo, que convidou
a Dra. Francis Longo Cortazio Corrêa para secretariá-lo.
ORDEM DO DIA: 1. Tratar da aprovação do aumento do capital social da
Companhia, mediante capitalização integral da Reserva Legal, acompanhado do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do
artigo 163, inciso III da Lei nº 6.404/76. 2. Tratar da aprovação da redução
do capital social da Companhia, por julgar o capital social da Companhia
excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, acompanhado do
parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo.
163, inciso III da Lei nº 6.404/76. 3. Tratar da aprovação da alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da PBEN de forma a refletir a redução de capital
citada no item “2”. 4. Tratar da aprovação da consolidação do Estatuto Social
da Companhia em decorrência da alteração do seu artigo 5º.
DELIBERAÇÕES: O acionista Petrobras, detentor de 100% das ações, deliberou, por unanimidade, como segue: 1. Aprovar o aumento do capital social
da Companhia de R$ 70.372.127,62 (setenta milhões, trezentos e setenta e
dois mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), dividido em
70.372.128 (setenta milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e vinte
e oito) ações ordinárias, para R$ 84.446.553,14 (oitenta e quatro milhões,
quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e
quatorze centavos ), dividido em 84.446.553 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias,
mediante capitalização integral da Reserva Legal, acompanhado do parecer
favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 163, inciso
III da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar a redução do capital social da Companhia
de R$84.446.553,14 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e
seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos ), dividido
em 84.446.553 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis
mil, quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias, para R$ 30.446.553,00
(trinta milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e
três reais), dividido em 30.446.553 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e
seis mil e quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias, por julgar o capital
social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76,
acompanhado do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, nos
termos do artigo. 163, inciso III da Lei nº 6.404/76. 3. Aprovar a alteração
do Estatuto Social da PBEN de forma a refletir a redução de capital citada
no item “2”, de modo que o artigo 5º do Estatuto Social da PBEN passará
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 30.446.553,00 (trinta milhões,
quatrocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais),
dividido em 30.446.553 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil
e quinhentos e cinquenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. Parágrafo único. O capital social poderá ser alterado nas hipóteses
previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela conta
de reservas.” 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia
em decorrência da alteração do seu artigo 5º.
ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, foram encerrados
os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura
desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada e assinada.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. Paulo Tarso Fournier de Araujo - Presidente da Assembleia Geral. Francis Longo Cortazio Corrêa - Secretária da
Assembleia Geral. Francis Longo Cortazio Corrêa - p.p Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobras.

Assine o Monitor Mercantil
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda
e da contribuição social
(6.949)
(7.885)
Ajustes por:
Depreciação e amortização
2.055
2.828
Amortização do direito de uso
4.540
Ganho (perda) na venda de ativo imobilizado
(166)
1.304
Resultado financeiro
4.279
(727)
Provisões
(7.241)
128
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
11.376
(2.599)
Almoxarifado
(396)
(80)
Impostos a recuperar
604
(1.662)
Outros ativos
867
(16)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
(2.461)
461
Salários, provisões e contribuições sociais
71
(593)
Impostos a recolher
(609)
(206)
Contas a pagar com partes relacionadas
(517)
(7)
Contas a receber referente a venda de prejuízo
fiscal - PERT
4.681
Outros passivos
147
101
Impostos pagos
(235)
(235)
Juros pagos de financiamentos
(7)
(5.757)
(403)
Juros pagos de arrendamento mercantil financeiro
(392)
(4.917)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisições do imobilizado e intangível
(727)
(1.591)
Venda de imobilizado e intangível
233
20
697
846
Rendimentos financeiros e juros
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
203
(725)
atividades de investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Pagamentos de financiamentos – terceiros
(45)
(199)
(1.616)
(876)
Pagamento de arrendamento mercantil financeiro
Caixa líquido usado nas pelas atividades de
(1.661)
(1.075)
financiamento
(1.850)
(6.717)
Redução do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
6.725
13.442
4.875
6.725
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
(1.850)
(6.717)
Redução do caixa e equivalentes de caixa

ﬁque em casa

28 de ABRIL
˜
DIA da EDUCACAO
Garantir educação de qualidade para
todos, de forma inclusiva e equitativa,
é o caminho para assegurarmos
todos os outros direitos humanos
e construirmos um mundo
mais justo, solidário e sustentável.

Apoio:

Monitor Mercantil n Terça-feira, 28 de abril de 2020
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GALP ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.974.249/0001-38
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
CIRCULANTE
Circulante
Fornecedores
Caixa e equivalentes de caixa
04 3.403.910 12.380.191
Correntes
13 (a)
845.914
1.651.307
Valores a receber
Contas a pagar ao operador de
Clientes
05
87.604
44.610
consórcio blocos não operados
13 (b)
553.918
Tributos a recuperar
06
479.049
739.198
Salários e provisões
14
384.276
232.823
Adiantamentos
Obrigações tributárias
15
103.710
100.727
Fornecedores
07 (a)
1.637
12.830
Outros passivos circulantes
Adiantamento ao operador do consórcio Provisões de serviços
16
11.676
950.579
blocos não operados
07 (b)
205.315
50.256
Adiantamentos dos parceiros –
700.672
175.792
blocos operados
17
103.256
488.134
Despesas antecipadas a apropriar
08
2.046.248
3.665.146
Total do Ativo Circulante
4.280.771 13.715.219 Total do Passivo Circulante
Patrimônio
Líquido
Não Circulante
Capital social subscrito
18 222.014.266 222.014.266
Investimentos societários
09
477
502
Capital social a integralizar
18 (c) (5.400.000) (5.400.000)
Imobilizado
11
638.046
514.717
Reserva legal
18 (a)
8.892
Intangível
12 26.700.000 26.700.000
Prejuízos acumulados
(187.041.220) (179.357.866)
Total do Ativo não Circulante
27.338.523 27.215.219 Total do Patrimônio Líquido
29.573.046 37.265.292
Total do Ativo
31.619.294 40.930.438 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
31.619.294 40.930.438
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em reais, exceto quando indicado de outra forma
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Galp Energia Brasil S.A. (“Companhia ou Sociedade”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida pelas empresas Galp E&P Brazil BV (99,6% das ações) e Galp Energia E&P BV (0,4% das ações), tendo por
objeto social a pesquisa, exploração, desenvolvimento e a produção de petróleo bruto, de gases naturais e biocombustíveis, importação, exportação, comercialização de petróleo e seus derivados, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, de investigação e prestação de serviços relacionados a essas
atividades. A Companhia foi constituída em 14 de setembro de 2012, tendo como finalidade principal a participação nos processos de licitação em realização pela
Agência Nacional de Petróleo – ANP, para obtenção de concessão do direito de pesquisa, desenvolvimento e produção de bacias de petróleo bruto e gás natural.
Data de
ObservaSetor
Rodada
Consórcio
Bloco
Companhias participantes e percentagem
aquisição
ções
Bloco BAR 300 (II) Bloco BAR 300
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
SBAR-AP2
Bloco BAR 342 (II) Bloco BAR 342
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
Bloco BAR 344 (II) Bloco BAR 344
Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
SBAR-AR2 11ª Licitação Bloco BAR 388 (II) Bloco BAR 388 30/08/2013 Shell (50%); Petrobras (40%); Galp Energia Brasil S.A. (10%) Exploração
Bloco PN-T-166 (II) Bloco PN-T-166
Petrobras (50%); Galp Energia Brasil S.A. (50%)
Exploração
Bloco PN-T-150 (II) Bloco PN-T-150
Petrobras (50%); Galp Energia Brasil S.A. (50%)
Exploração
SPOT-AP1
Bloco POT-M-764 (II) Bloco POT-M-764
Petrobras (40%); BP (40%); Galp ENERGIA BRASIL S.A. (20%) Exploração
A Companhia, durante o exercício social de 2019, no contexto das suas ati- ção e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo de aquisição e
vidades desenvolveu as seguintes operações de destaque: Blocos em que a correspondem, essencialmente a despesas incorridas com a pesquisa e desenSociedade era operadora. • A Companhia em conjunto com Petróleo Brasileiro volvimento da área de exploração (“campo). Quando o campo inicia a sua proS.A. – Petrobras, outra concessionária participante dos consórcios dos blocos dução, estas despesas são transferidas de imobilizado em curso obras em anPN-T-136 PN-T-182, devolveu tais áreas à Agência Nacional de Petróleo, devi- damento para imobilizado fixo, e são amortizadas com base na taxa de
do a avaliação econômica revelar a inviabilidade econômico-financeira desses amortização de acordo com o método da unidade de produção (“UOP”), tendo
projetos. Os gastos exploratórios incorridos nesses blocos foram no montante em consideração a natureza das despesas. As despesas de pesquisa e desende R$ 2.899.709. A Companhia contabilizou 50% desses gastos como custo de volvimento são depreciadas, a partir do início da produção, de acordo com o
suas atividades exploratórias (R$ 1.449.854) e 50% como direito de receber da coeficiente calculado pela proporção de volume de produção verificado em
Petróleo Brasileiro S.A. (R$ 1.449.854) – Petrobras, conforme percentual de cada período de amortização sobre o volume de reservas provadas desenvolvirateio do contrato de concessão desses blocos. • A realização dos bens tangí- das (“proved developed reserves”) determinadas no final desse período, adicioveis e intangíveis não afetaram resultado em 2019, uma vez que a companhia nadas da produção daquele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas
constituiu uma estimativa para perda na totalidade dos bens tangíveis e bens desenvolvidas utilizadas pela Companhia no apuramento da taxa de amortizaintangíveis dos blocos PN-T-136 e PN-T-182 em 2018 (nota explicativa nº 23). ção de acordo com o método (“UOP”), foram determinadas por uma entidade
(II) Blocos em que a Sociedade é não operadora. • A Companhia apresenta gas- especializada e independente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de
tos incorridos dos blocos não operados num montante de R$ 5.078.337, sendo campos petrolíferos sem sucesso, são reconhecidas como custos na demonseste valor referente ao rateio de participações com a Shell Brasil Petróleo S.A. tração de resultados do exercício no momento em que a Companhia toma co(Shell) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). A Administração, bem como os nhecimento de que o poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se
seus acionistas, não vêm medindo maiores esforços em busca da capitalização o poço perfurado sem sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder
e melhor liquidez da Companhia. Há um saldo disponível para integralização de ser considerado como poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em
capital, com a finalidade de custear os investimentos em blocos e as despesas que as despesas incorridas são capitalizadas até ao momento em que é conheoperacionais. A Companhia, em 31/12/2019 e 31/12/2018, apresenta um capital cida a não continuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. Os
circulante positivo de R$ 2.234.523 e de R$ 10.050.073, respectivamente. 2. custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstra- como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável
ções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis ado- que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que postadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as orientações e interpretações sam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substiemitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A administração tuídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em
da Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das de- contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. As principais renomonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e que correspondem às uti- vações são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. f)
lizadas por ela na sua gestão. Não houve outros elementos componentes de Ativos intangíveis: Os ativos intangíveis encontram-se registrados ao custo de
resultados abrangentes, além dos lucros dos exercícios apresentados, razão aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, e perdas por redução ao
pela qual a demonstração do resultado e do resultado abrangente apresentam valor recuperável. Os ativos intangíveis só são reconhecidos se for provável
os mesmos valores. 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: que deles advenham benefícios econômicos futuros para a Companhia e sejam
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das controláveis e mensuráveis. Os ativos intangíveis com vida útil definida são
demonstrações financeiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de cai- amortizados pelo método linear, em função da sua vida útil, a partir da data em
xa: O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender que se encontram disponíveis para entrarem em funcionamento. De acordo
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros com a expectativa de uso de ativo intangível, os ativos intangíveis poderão ser
fins, e incluem caixa e contas bancárias. A Companhia considera como caixa amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem quaisquer ativos
e equivalentes de caixa um montante conhecido de caixa e estando sujeita a intangíveis de vida útil indefinida. As taxas de amortização variam conforme os
um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, prazos dos contratos de concessão existentes ou a expectativa de uso do ativo
normalmente, se qualifica como caixa e equivalente de caixa quando tem ven- intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 anos. Um ativo intangível
cimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resulda contratação. b) Moeda funcional e conversão de moedas estrangeiras: tantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de
A Administração da Companhia conclui que a moeda corrente do Brasil, o real um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da
(R$), é sua “Moeda Funcional”, sendo esta também utilizada como moeda de alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o
apresentação na preparação das demonstrações financeiras. As transações em ativo é baixado. Atividade de exploração e produção petrolífera: Os ativos
moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio em vigor na intangíveis reconhecidos com a atividade de exploração e produção petrolífera
data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda encontram-se registrados ao custo de aquisição e correspondem essencialestrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. mente a despesas de aquisição da licença de exploração e produção petrolífera
Itens não monetários mensurados com base no custo histórico em moeda es- (bônus de assinatura) e são amortizados de acordo com a taxa UOP. g) Redutrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das ção ao valor recuperável de ativos não financeiros: No fim de cada exercício
transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda social, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíestrangeira são convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em veis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguque o valor justo foi determinado. As variações cambiais sobre itens monetá- ma perda por redução ao valor recuperável. Nos casos em que o montante pelo
rios são reconhecidas no resultado no período em que ocorrerem. As variações qual o ativo se encontra registrado é superior à sua quantia recuperável, é recocambiais decorrentes de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira nhecida uma perda por redução ao valor recuperável do ativo, que é registrada
relacionados a ativos em construção para uso produtivo futuro, são incluídas na demonstração de resultados na rubrica de provisão para perda de imobilizano custo desses ativos, na medida em que sejam consideradas como ajustes, do. A quantia recuperável é o maior entre o preço de venda líquido e o valor de
para mais ou menos, do custo dos juros, sendo-lhe imputados na proporção dos uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do
gastos totais incorridos naqueles investimentos, até à entrada em funcionamen- ativo, numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzito dos mesmos.
do dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado
As variações cambiais incluídas nos ativos são amortizadas de acordo com o pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua
período de vida útil dos respectivos bens. c) Contas a Receber: As contas a vida útil estimada. A quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade
receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e geradora de caixa a que este possa pertencer. A reversão de perda por redução
subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da ao valor recuperável do ativo reconhecida em períodos anteriores é registrada
taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A quando se conclui que o indicado originar das perdas por redução ao valor reprovisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída quando existe evi- cuperável do ativo reconhecidas não mais existem ou diminuíram. Esta análise
dência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por redução ao valor
acordo com as condições originais dos contas a receber. A Administração avalia recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das
o risco de crédito de seus recebíveis com base nos eventos históricos e proje- perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconhecida imediatamente
ções futuras. Tal avaliação aponta não ter impacto nos negócios da Companhia, no resultado. Contudo, a reversão da perda por redução ao valor recuperável do
pois seus recebíveis são exclusivamente com empresas do grupo, a Belém Bio- ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de
energia Brasil S.A. e a Galp Bioenergy BV. d) Gestão de riscos financeiros: amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao valor recuperável do
Principais fatores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os preços do ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. Ativos do segmento de
petróleo e do gás natural são afetados pela oferta e pela procura que, por seu atividade de exploração e produção petrolífera: As perdas por imparidade
lado, podem ser condicionadas por questões operacionais, desastres naturais, dos ativos na atividade de exploração e produção petrolífera são determinadas
condições climáticas, instabilidade e conflitos políticos, circunstâncias econômi- quando: • Não sejam encontradas reservas economicamente viáveis; • O períocas e às ações dos principais países exportadores de petróleo. Uma queda do do de licenciamento expirar e não for possível a renovação da licença de explopreço do petróleo ou do gás natural pode ter um efeito negativo substancial, já ração; • Uma área adquirida for entregue ou abandonada; • Os benefícios ecoque dificulta a recuperação econômica das reservas descobertas e diminui os nômicos futuros esperados forem inferiores ao investimento efetuado. A
preços realizados com a produção, podendo inviabilizar projetos planejados ou Companhia efetua uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos
em desenvolvimento. b) Risco da atividade: A continuidade das operações está ativos tangíveis e intangíveis que estão relacionados à atividade de exploração
vinculada ao sucesso na exploração de campos de gás e de petróleo, conforme e produção petrolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa país ou
concessões obtidas descritas na nota explicativa nº 01. c) Risco de taxas de Bloco dependendo da fase de maturidade em que se encontram os investimenjuros: Risco da Companhia incorrer em perdas por conta de flutuações nas ta- tos. A avaliação de imparidade por Bloco é efetuada pelo modelo EMV (“Expecxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos ted Monetary Value”) através da comparação do valor líquido contábil dos invescaptados junto às partes relacionadas. Os equivalentes de caixa são mantidos timentos efetuados com o valor atual esperado do retorno do investimento que
em fundos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros vinculados aos ati- resulta da atualização dos fluxos de caixa futuros, através da taxa de desconto
vos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas taxas. d) Risco de que representa o custo médio ponderado do capital (“WACC”), calculados atenliquidez: O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros e/ou dendo estimativas de: (i) Reservas prováveis; (ii) Investimento e custos opera“cash-flows” do negócio são afetados em resultado da maior ou menor dificulda- cionais futuros necessários para recuperar as reservas prováveis; (iii) Recursos
de da Companhia em obter os recursos financeiros necessários para fazer face contingentes, corrigidos por um fator de probabilidade de sucesso; (iv) Investiaos seus compromissos de exploração e investimentos. O Grupo Galp financia- mento e custos operacionais futuros necessários para recuperar os recursos
-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade e adicionalmente man- contingentes; (v) Preço de referência do Barril de Brent; (vi) Taxa de câmbio;
tém um perfil diversificado nos financiamentos. O Grupo tem acesso a facilida- (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O período de projeção de fluxos de
des de crédito (plafond), montantes que não utiliza na totalidade, mas que se caixa é igual ao da recuperação das reservas e recursos, limitado ao período
encontram à sua disposição. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Com- dos contratos de concessão, quando aplicável. A informação constante nas alípanhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da neas: (i) é determinada por especialistas independentes para a quantificação
Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às ne- das reservas petrolíferas estimadas. Estes especialistas independentes são
cessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de externos quer à Companhia quer à parceria nos blocos; (ii), (iii), (iv) e (vii) é
reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, cumprimento das metas determinada internamente pela Companhia ou, sempre que disponível, através
internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regula- de informação facultada pelo Operador de cada Bloco, nomeadamente, a que
tórias externas ou legais. A Companhia investe o excesso de caixa em aplica- decorre dos planos de desenvolvimento aprovados, ajustados de acordo com a
ções de liquidez, sendo as mesmas geridas pela instituição Banco Itaú S.A. (ver expectativa da Companhia e da informação legal disponibilizada; e (v) e (vi) é a
nota explicativa nº 04). e) Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento de que consta do orçamento e plano a cinco anos da Companhia e constante após
processamento eletrônico de dados, máquinas e aparelhos e veículos estão esse período. h) Reconhecimento de receita: A receita é mensurada pelo vademonstrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perda por re- lor justo da contrapartida recebida ou a receber. Pelo fato da Companhia está
dução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição iniciando as atividades exploratórias, não houve reconhecimento de receitas de
inclui o preço da nota fiscal, as despesas de transporte e montagem. O custo de vendas de petróleo, gás natural e seus derivados por não possuir poços (imobiaquisição inclui também os custos de financiamento relacionados com a aquisi- lizado) em operação. Em 2019, houve somente o reconhecimento de receitas
ção de ativos qualificados. Imobilizações em andamento refletem ativos ainda de prestação de serviços à Belém Bioenergia Brasil S.A. referente à consultoria,
em fase de construção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição dedu- direção e administração empresarial. i) Provisão para imposto de renda da
zido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável, sendo depreciados pessoa jurídica: É constituída a alíquota de 15% sobre o lucro fiscal apurado
a partir do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou no exercício, acrescido do adicional (10%) do imposto de renda, conforme legisprontos para uso e limitados ao período de concessão relativa aos blocos. A lação em vigor. j) Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido: É
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo constituída a alíquota de 9% sobre lucro fiscal apurado no exercício, conforme
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após legislação em vigor. k) Tributos diferidos: Devido a não previsibilidade de lucro
sua vida útil seja integralmente depreciado (exceto para construções em anda- nos próximos anos, pois os projetos pertencentes a Companhia estão em fase
mento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação exploratória, não há reconhecimento de impostos diferidos nos exercícios de
são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer 2019 e 2018. (Nota explicativa nº 10). l) Demonstrações dos fluxos de caixa:
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imo- As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e apresentadas de
bilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2). m) Lucro líquido por
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na ação: Calculado com base na quantidade média ponderada das ações/quotas
venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença disponíveis nos finais dos exercícios. Não existem ações com efeitos diluidores.
entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconheci- n) Instrumentos Financeiros: Em atendimento ao CPC 48, a Companhia efedos no resultado. As taxas de depreciação e de amortização anuais são as se- tuou avaliação de seus instrumentos financeiros. Considerações gerais: Os atiguintes, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho: • Veículos: vos e passivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados sob as
20%; • Móveis e utensílios: 10%; • Equipamento de processamento eletrônico seguintes categorias: (i) ativos financeiros ao justo valor por rendimento intede dados: 20%; • Benfeitorias: anos de vigência do contrato de aluguel; • Máqui- gral que refletem ativos financeiros com alta liquidez e com risco insignificante
nas, aparelhos e equipamentos: 10%; Não foram avaliadas novas taxas de de- de mudança de valor. (ii) os montantes recebíveis e exigíveis compreendem as
preciação dos itens acima, decorrente da avaliação da vida útil dos bens devido contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e empréstimos e que são
ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido considerado imaterial nas ativos/passivos financeiros não derivativos com recebimentos/pagamentos fidemonstrações financeiras. Atividade de exploração e produção petrolífera: xos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como
Na atividade de Exploração e Produção existem diversos métodos e variantes ativo/passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12
desses métodos que podem ser aplicados. A Companhia adota as políticas que meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos/passivos
considera que melhor refletem os dispêndios efetuados nesta atividade. Estas não circulantes), quando houver. Os recebíveis e os exigíveis da Companhia
políticas baseiam-se nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que se asseme- compreendem contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e demais
lham às IFRS aplicáveis ao setor. Desde o ano de 2018 que a Companhia pas- contas a receber e a pagar. A classificação depende da finalidade com a qual os
sou a reconhecer como custo de exploração todos os relacionados com pesqui- ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Administração
sa, ou seja dispêndios relacionados com estudos de geologia e geofísica (G&G) da Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros no momento inicial
e gastos gerais e administrativos (G&A), bem como os dispêndios relacionados da contratação. o) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimacom G&A na fase de produção. Os restantes dispêndios na fase de exploração, tivas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
nomeadamente poços exploratórios, são capitalizados em ativos em curso, sen- experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos fudo sujeitos a testes de imparidades periódicos reconhecendo poços secos como turos, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premiscusto do exercício. Os ativos tangíveis relacionados com a atividade de explora- sas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as esti-

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)
Nota
2019
2018
Receita líquida dos serviços prestados
19
489.120
1.363.811
Receitas (Despesas) operacionais
Fornecimentos e serviços externos
20 (6.900.317) (29.530.486)
Despesas com pessoal
21 (1.429.778) (1.532.356)
Impostos e taxas
22 (294.584)
(601.357)
Amortizações
(963)
(1.134)
Outras receitas (despesas) operacionais
23
33.507 (11.112.435)
Resultado investimentos societários - (MEP)
(25)
11
(8.592.160) (42.777.757)
Prejuízo operacional
(8.103.040) (41.413.946)
Receitas financeiras
424.946
782.977
Despesas financeiras
(14.152)
(70.081)
Resultado financeiro líquido
24
410.794
712.896
(7.692.246) (40.701.050)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
Imposto de renda diferido
10 e 25
Contribuição social diferido
10 e 25
(7.692.246) (40.701.050)
Prejuízo do exercício
Prejuízo por quota no final do exercício - R$ 1,00
(42,17)
(223,11)
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)
2019
2018
Prejuízo líquido do exercício
(7.692.246) (40.701.050)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
(7.692.246) (40.701.050)
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em reais)
ReCapital Capital a serva Prejuízos
social Integralizar legal acumulados
Total
Saldo em 31/12/2017 222.014.266(42.400.000) 8.892(138.656.816) 40.966.342
Prejuízo do exercício
- (40.701.050) (40.701.050)
Capital a integralizar
- 37.000.000
- 37.000.000
Saldo em 31/12/2018 222.014.266 (5.400.000) 8.892(179.357.866) 37.265.292
Prejuízo do exercício
- (7.692.246) (7.692.246)
Aumento capital social
(16.c)
Capital a integralizar
Absorção Reserva Legal
-(8.892)
8.892
Deságio por incorporações societárias
Saldo em 31/12/2019 222.014.266 (5.400.000)
-(187.041.220) 29.573.046
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em reais)
2019
2018
Atividades operacionais:
Pagamentos a fornecedores
(10.123.331) (31.641.384)
Pagamentos ao pessoal
(631.450)
(626.947)
Pagamentos de impostos sobre folha pagamento
(481.595)
(542.135)
Pagamentos de outros impostos
(92.796)
(255.099)
Recebimentos de clientes
535.322
3.004.711
Fluxos das atividades operacionais
(10.793.850) (30.060.854)
Atividades de investimentos:
Pagamentos relativos a:
Aquisição de ativos intangíveis e tangíveis
(130.705)
(28.952)
Recebimentos relativos a:
Recebimentos cash calls – blocos operados
1.948.274 3.350.283
Juros e receitas similares
742.249
Fluxos das atividades de investimentos
1.817.569 4.063.580
Atividades de financiamentos:
Pagamentos relativos a:
Juros e custos similares
(4.767)
Recebimentos relativos a:
Aumento de capital social
- 37.000.000
Fluxos das atividades de financiamentos
- 36.995.233
Variação de caixa e seus equivalentes
(8.976.281) 10.997.959
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12.380.191 1.382.232
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.403.910 12.380.191
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações financeiras
mativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Perda (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração e produção petrolífera):
Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no imobilizado,
de acordo com a política contábil da Galp. Os valores recuperáveis de Unidades
Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. (b) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia está sujeita ao imposto sobre a
renda, sendo necessário um julgamento significativo para determinar a provisão
para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a determinação final do
imposto é incerta. A Companhia também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostos forem devidos.
Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores inicialmente
estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais
atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. p) Novo
pronunciamento contábil adotado em 2019: A Companhia adotou o CPC 06
(R2) – “Arrendamentos” (IFRS 16) e as interpretações associadas, com impacto
significativo na contabilização efetuada pelos locatários que passam a ser obrigados a reconhecer para todos os contratos de locação de um ativo, um passivo
de locação correspondente aos pagamentos futuros das rendas da locação e
um ativo relativo ao respectivo “direito de uso”. Entretanto não há impacto da
adoção deste novo pronunciamento porque a companhia não tem contrato de
arrendamento em vigor. A política contabilística adotada é como segue: Reconhecimento: A Companhia reconhece um direito de uso de um ativo e um
passivo de locação na data de início do contrato de arrendamento. O direito de
uso do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que compreende o valor inicial
da responsabilidade de locação ajustada por quaisquer pagamentos de locação
feitos em ou antes da data de início, além de quaisquer custos diretos iniciais
incorridos, assim como uma estimativa dos custos de desmantelamento e remoção do ativo subjacente (caso aplicável), deduzido de qualquer incentivo
concedido. A responsabilidade da locação é inicialmente reconhecida pelo valor
presente das rendas ainda não pagas à data do contrato de locação, descontando os juros a uma taxa de juro implícita na locação, ou no caso em que não
seja possível determinar esta taxa facilmente, utilizando a taxa de juro incremental da Companhia. Em geral, a Companhia utiliza a sua taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. Pagamentos de locação incluídos na
mensuração do passivo de locação incluem o seguinte: - pagamentos fixos,
deduzidos de quaisquer incentivos já recebidos; - pagamentos de locação variável, dependente de uma determinada taxa ou índice; - montantes que sejam
devidos ao abrigo de uma garantia do valor residual; - preço de exercício da
opção de compra, se for razoavelmente certo que o locatário exerça a opção; e
- pagamento de penalidades pelo término do contrato, se for razoavelmente
certo que o locatário cancele o contrato. A responsabilidade por locações é remensurada quando se verificam alterações nos pagamentos futuros derivados
de uma alteração da taxa ou índice ou taxa, se ocorrer uma alteração na estimativa da Companhia do montante que deverá ser pago sob uma garantia de
valor residual, ou caso a Companhia altere a sua avaliação acerca a opção de
exercício de compra, sua extensão ou rescisão. Quando a responsabilidade por
locações é remensurada, o valor do direito de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na demonstração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso já se encontrava reduzida a zero. A Companhia
apresenta os direitos de uso de ativos e as responsabilidades por locações em
rubricas devidamente segregadas na demonstração consolidada da posição financeira. Locações financeiras de curto prazo ou locações de ativos de
baixo valor: A Companhia não reconhece como direitos de uso de ativos ou
responsabilidade de locações, contratos de locação de duração inferior a 12
meses ou locações de baixo valor. A Companhia reconhece os dispêndios associados a estas locações, como um custo do exercício durante o período de vida
dos contratos. Amortização: O direito de uso do ativo é depreciado utilizando o
método de depreciação linear, com base no mais baixo de entre a vida útil do
ativo do direito de uso ou o fim do prazo da locação. A vida útil estimada dos
activos do direito de uso é determinada na mesma base que para os restantes
ativos tangíveis. Imparidades: O direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas de imparidade, e ajustado por certas variações da obrigação
por locações associadas ao ativo.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo dessa conta em 31 de dezembro de 2019, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa
pode ser conciliado com os respectivos itens dos balanços patrimoniais, como
demonstrado a seguir:
31/12/2019 31/12/2018
Bancos
220.225
10.480
Aplicações financeiras
3.183.685 12.369.711
Total
3.403.910 12.380.191
As aplicações financeiras eram compostas pelos seguintes depósitos de curto
prazo de liquidez imediata (3 meses ou menos), a seguir demonstrado:
Taxa Negociada
Instituição financeira
Tipo
(% DO CDI) 31/12/2019
31/12/2018
Banco Itau SA
CDB DI
(95 %) 3.183.685
12.369.711
3.183.685
12.369.711
5. VALORES A RECEBER: A rubrica de contas a receber, no montante de R$
87.604 em 31/12/2019 e R$ 44.610 em 31/12/2018, tem a seguinte composição:
31/12/2019 31/12/2018
Clientes
87.604
44.610
Total
87.604
44.610
O montante de R$ 87.604 em 31/12/2019, em contas a receber de clientes,
refere-se à venda de serviços especializados de consultoria, direção e administração para a Belém Bioenergia Brasil S.A., emitido em dezembro de 2019,
com vencimento em 30 dias, e um recebível a título de reembolso de despesa
emitido para a Galp Bionergy BV. com a expectativa do recebimento para março de 2020. O montante de R$ 44.610 em 31/12/2018, também em contas a
receber do cliente Belém Bioenergia Brasil S.A., referente à venda de serviços
especializados de consultoria, direção e administração, foi prestado em diversos períodos e liquidado durante o ano de 2019;
6. TRIBUTOS A RECUPERAR: A rubrica de tributos a recuperar apresentava o
seguinte detalhe em 31 de dezembro de 2019 e de 2018:
31/12/2019 31/12/2018
Tributos retidos na fonte sobre serviços
14.261
39.761
PIS e COFINS a recuperar
38.543
38.543
IRRF sobre rendimentos aplicações financeiras
132.138
165.787
Base Negativa
294.107
495.107
Total
479.049
739.198
A Companhia tem a expectativa de utilizar estes créditos durante o exercício de
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2020 com impostos de retenção na fonte de seus fornecedores.
7. ADIANTAMENTOS: ADIANTAMENTOS AO OPERADOR DOS CONSÓRCIOS: A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 206.952 em 31/12/2019
e R$ 63.086 em 31/12/2018, tem a seguinte composição:
31/12/2019 31/12/2018
Adiantamento a fornecedor (a)
1.637
12.830
Adiantamento ao operador do consórcio - blocos não
205.315
50.256
operados (b)
Total
206.952
63.086
(a) A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 1.637 (31/12/2019) e R$
12.830 (31/12/2018), referem-se aos adiantamentos para fornecedores de materiais e serviços administrativos. (b) A rubrica de adiantamentos ao operador dos
consórcios – blocos não operados, no montante de R$ 205.315 (31/12/2019) e
R$ 50.256 (31/12/2018), é composta por adiantamentos aos parceiros Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras e Shell Brasil Petróleo Ltda., relativos aos blocos não
operados pela Companhia, que se destinam a fazer face ao investimento em
pesquisa incorrido pela consorciada e imputada por rateio aos consórcios, que
se encontram distribuídos da seguinte forma:
Bacia
31/12/2019 31/12/2018
Bacia BAR-M-344
108.127
92.891
Bacia BAR-M-388
93.199
52.303
Bacia BAR-M-342
116.354
64.454
Bacia BAR-M-300
39.171
6.030
Bacia PN-T-150
94.900
62.663
Bacia PN-T- 166
41.696
(130.731)
Bacia POT-M-764
(288.132)
(97.354)
205.315
50.256
8. DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR: A rubrica de despesas antecipadas a apropriar, no montante de R$ 103.256 (31/12/2019) e R$ 488.134
(31/12/2018) refere-se à contratação de seguros para cobertura de potenciais
riscos inerentes à atividade petrolífera, e com isso, o saldo apresentado, será
apropriado ao resultado do exercício de acordo com os prazos de vigência estabelecidos em cada contrato.

CNPJ nº 16.974.249/0001-38
9. INVESTIMENTOS SOCIETÁRIOS: Em 04/06/2014, a Galp Energia Brasil
S.A. adquiriu 50% das ações da empresa ISPG Centro Tecnológico S.A. (ISPG
CT S.A.), no montante de R$ 500 sem reconhecimento de resultados de equivalência patrimonial. Em 01/08/2014 a Companhia adquiriu 7 quotas no montante
de R$ 70 (R$ 10 por ação) da Petróleos de Portugal - Petrogal S.A., passando a
deter o percentual de 0,002% das ações da Galp Exploração Serviços do Brasil
Ltda (GESB). A participação societária foi registrado pelo custo de aquisição
ajustados com o resultado de equivalência patrimonial dos exercícios de 2019
e 2018.
31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio líquido GESB
Capital social
3.500.000
3.500.000
Reserva de lucro
0
0
Prejuízo acumulado
(3.435.350) (3.970.692)
Lucro do exercício
(1.194.290)
535.359
Total
(1.129.640)
64.667
Patrimônio líquido ISPG
31/12/2019 31/12/2018
Capital social
1.000
1.000
Lucro Acumulado
0
0
Total
1.000
1.000
Aquisição do Investimento
70
70
Participação dos Lucros
(93)
(68)
Saldo do investimento - GESB
(23)
2
Aquisição do Investimento
500
500
Saldo do investimento - ISPG CT S.A.
500
500
477
502
Saldo consolidado dos investimentos
10. TRIBUTOS DIFERIDOS: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo
do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações
financeiras. Mediante avaliação da Administração da Companhia sobre a perspectiva de não realizar imposto diferido devido à não perspectiva de lucro nos
próximos anos, a Companhia não reconheceu imposto diferido nos exercício
de 2019 e 2018. 11. IMOBILIZADO: Durante o exercício de 2019, o movimento
ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Imobilizado
Construções em andamento
POT M 764 BAR M 300 BAR M 342 BAR M 344 BAR M 388
Subtotal de Bens em operação Total ativos
tangíveis
(II)
(II)
(II)
(II)
(II) ativos tangíveis Equip. Informática
Saldo em 31 de dezembro de 2018
106.528
450
98.731
222.918
85.127
513.754
963
514.717
Adições
2.245
87.767
40.693
130.705
130.705
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado
Amortização / depreciação
(963)
(963)
Regularizações
(6.413)
(6.413)
(6.413)
Transferências
Totais
0
2.245
(6.413)
87.767
40.693
124.292
(963)
123.329
Saldo em 31 de dezembro de 2019
106.528
2.695
92.318
310.685
125.820
638.046
0
638.046
31/12/2019 31/12/2018
Blocos Não Operados (II)
638.046
513.754
Bens móveis
0
963
638.046
514.717
Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
Imobilizado
Bens em
Construções em andamento
operação
Subtotal
de
Equip.
Total
PNT 150 PN T 166
POT M BAR M BAR M BAR M BAR M PNT 136 PNT 182
ativos Informáativos
(II)
(II)
764 (II) 300 (II) 342 (II) 344 (II) 388 (II)
(I)
(I) tangíveis
tica tangíveis
421.539
503.203 240.296 16.000 100.089 262.461 103.835
- 1.647.423
2.097 1.649.520
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
443
534
16.002
450 4.042
934
728
37
37
23.207
23.207
Baixas e estimativa para perdas
de imobilizado
(25.195) (47.418)
(37)
(37)
(72.687)
(72.687)
Amortização / depreciação
(1.134)
(1.134)
Regularizações
(396.787) (456.319) (149.770) (16.000) (5.400) (40.477) (19.436)
- (1.084.189)
- (1.084.189)
Transferências
Totais
(421.539) (503.203) (133.768) (15.550) (1.358) (39.543) (18.708)
0
0 (1.133.669)
(1.134) (1.134.803)
0
0 106.528
450 98.731 222.918 85.127
0
0
513.754
963
514.717
Saldo em 31 de dezembro de 2018
31/12/2018 31/12/2017
Blocos Operados (I)
Blocos Não Operados (II)
513.754 1.647.423
Bens móveis
963
2.097
514.717 1.649.520
12. INTANGÍVEL: Durante o exercício de 2019, não houve movimento na rubrica do ativo intangível pois nenhuma nova área foi adquirida e nenhum dos projetos
da Companhia entrou em operação. A rubrica de ativo intangível apresenta os montantes a seguir:
Ativo Intangível
Bloco POT M
Bloco BAR M
Bloco BAR M
Bloco BAR M
Bloco BAR M
764 (II)
300 (II)
342 (II)
344 (II)
388 (II)
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
1.600.000
2.940.000
7.980.000
12.600.000
1.580.000
26.700.000
Totais
0
0
0
0
0
0
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.600.000
2.940.000
7.980.000
12.600.000
1.580.000
26.700.000
31/12/2019
31/12/2018
Blocos Não Operados (II)
26.700.000
26.700.000
Total
26.700.000
26.700.000
Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo intangível segue demonstrado a seguir:
Construções em andamento
Bloco
Bloco
Bloco
BAR M
BAR M Bloco BAR
BAR M Bloco PNT Bloco PNT
Bloco PNT Bloco PN Bloco POT
300 (II)
342 (II)
388 (II)
150 (II) T 166 (II) M 764 (II)
M 344 (II)
136 (I)
182 (I)
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.181.500 3.181.500 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000 2.394.000 2.394.000 37.851.000
Adições
Baixas e provisões para perdas de
imobilizado (nota 21)
(3.181.500) (3.181.500)
- (2.394.000) (2.394.000) (11.151.000)
Regularizações
Transferências
- (1.600.000) (2.940.000) (7.980.000) (12.600.000) (1.580.000)
- (26.700.000)
Totais
(3.181.500) (3.181.500) (1.600.000) (2.940.000) (7.980.000) (12.600.000) (1.580.000) (2.394.000) (2.394.000) (37.851.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Ativo Intangível
Bloco
Bloco
Bloco
Bloco
PNT 150 Bloco PN Bloco POT
BAR M
BAR M Bloco BAR
BAR M Bloco PNT Bloco PNT
(II) T 166 (II) M 764 (II)
300 (II)
342 (II)
388 (II)
M 344 (II)
136 (I)
182 (I)
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas e provisões para perdas de
imobilizado (nota 21)
Regularizações
Transferências
- 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000
- 26.700.000
Totais
- 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000
- 26.700.000
Saldo em 31 de dezembro de 2018
- 1.600.000 2.940.000 7.980.000 12.600.000 1.580.000
- 26.700.000
Em 2018, os ativos intangíveis relacionados com os bônus de assinatura pagos medida em que existirem lucros e reservas disponíveis. Todas as distribuições
no momento em que a Companhia adquiriu as concessões dos blocos foram acima mencionadas poderão ser realizadas sob a forma de dividendos ou como
transferidos de ativo em andamento para intangível e serão amortizados a partir juros sobre o capital próprio, dedutíveis do imposto de renda, de acordos com
do início da extração de óleo através do método UOP. 13. FORNECEDORES: os termos estabelecidos em Lei. Em 2019 e 2018, a Companhia não apresentou
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a rubrica de fornecedores é constituída lucro líquido, diante disto, não foi provisionado dividendo mínimo obrigatório de
pelos seguintes itens:
25%. (c) Aumento de capital: Durante os exercícios de 2019 e 2018, não houve
31/12/2019 31/12/2018 aumento de capital na Sociedade, entretanto parte do saldo a integralizar foi
Fornecedores correntes (a)
845.914 1.651.307 liquidado, o montante de R$ 37.000.000, pagos em duas datas, R$ 23.000.000
recebidos em 09/01/2018 e R$ 14.000.000 recebidos em 06/06/2018, com inContas a pagar ao operador dos consórcios - blocos
tuito de aumentar a capacidade financeira para cumprir com as obrigações de
não
operados (b)
553.918 investimentos e de despesas operacionais. Existe ainda um montante de R$
Total
845.914 2.205.225 5.400.000,00 a ser integralizado quando houver necessidade de caixa. 19. RE(a) Os montantes de R$ 845.914, em 31/12/2019, e R$ 1.651.307, em CEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS: No exercício social findo em
31/12/2018, na rubrica de fornecedores correntes referem-se às despesas in- 31 de dezembro de 2019 e 2018 a composição do lucro bruto é como se decorridas com os blocos de exploração em que a Companhia é operadora ou monstra a seguir:
gastos de suporte administrativo. (b) Contas a pagar a operador dos consórcios
31/12/2019 31/12/2018
- blocos não operados: Em 31/12/2018, a rubrica de contas a pagar ao operador Receita bruta de serviços
570.402 1.590.451
dos consórcios dos blocos não operados, pela Companhia, tem a seguinte com- Impostos incidentes sobre os serviços
(81.282) (226.640)
posição pelas bacias onde a mesma detém participação:
Receita líquida de serviços
489.120 1.363.811
31/12/2019 31/12/2018 A variação existente entre os exercícios refere-se a prestação de serviço adicioBAR-M-300
40.000 nal de consultoria na área financeira realizado no exercício de 2018 à empresa
BAR-M-388
40.000 do mesmo grupo econômico conforme nota explicativa nº. 27. 20. FORNECIPOT-M-764
117.772 MENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: A Companhia no exercício de 2019 e
PN-T-150
177.113 2018 apresenta a seguinte composição na rubrica da demonstração do resultaPN-T-166
179.033 do - fornecimentos e serviços externos:
TOTAL
553.918
31/12/2019 31/12/2018
14. SALÁRIOS E PROVISÕES: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica Seguros diversos
25.771
29.117
de salários e provisões apresentava a seguinte composição:
Passagens aéreas e hospedagens
75.223
87.066
67.609
101.100
31/12/2019 31/12/2018 Serviços de contabilidade e auditoria
Advocacia
18.140
Provisões de férias, 13º salários e encargos sociais
6.528.191 29.036.103
a pagar
153.341
156.399 Custos Exploratórios
Provisão bônus de desempenho a pagar
230.935
76.424 Outros serviços prestados por terceiros - PJ
203.523
258.960
Total
384.276
232.823 Total
6.900.317 29.530.486
15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a O montante de R$ 203.523 em 31/12/2019 referente em Outros serviços presrubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:
tados por terceiros – PJ, inclui o montante de R$ 148.431 relativo ao serviço de
31/12/2019 31/12/2018 publicações das demonstrações financeiras. Em 31/12/2018, o montante de R$
Impostos sobre vendas
5.457
12.058 258.960, inclui o valor de R$ 196.734 relativo também ao serviço de publicaImpostos sobre salários
51.775
61.758 ções. Os custos exploratórios são compostos conforme demonstrados a seguir:
Outros impostos retidos a terceiros
46.478
26.911
31/12/2019 31/12/2018
Total
894.938 2.354.965
103.710
100.727 Geologia e Geofísica
714.826 16.433.018
16. PROVISÕES DE SERVIÇOS: A rubrica de provisão de serviços apresenta Aquisição e processamento de dados sísmicos
Despesas Administrativas Gerais
4.268.966 8.445.138
em 31 de dezembro 2019 e 2018, a seguinte composição:
431.526
686.416
Provisão de Serviços
31/12/2019 31/12/2018 Retenção de Área
217.934 1.116.566
Provisão serviços blocos
937.754 Outras despesas indiretas
6.528.191 29.036.103
Serviço de auditoria
10.226
Outros
1.450
12.825 21. DESPESAS COM PESSOAL: Referem-se a despesas com remuneração
Total
11.676
950.579 aos administradores, despesas com salários, encargos e benefícios de empreEm 31/12/2019 não houve provisão referente de serviços técnico e de suporte gados e são demonstradas como segue:
administrativo (provisão serviços blocos) porque tal obrigação encontra-se na
31/12/2019 31/12/2018
rubrica de fornecedores (nota explicativa nº. 13a). Em 31/12/2018 foi reconhe- Remuneração à Administração (nota
cido o montante de R$ 937.754. 17. ADIANTAMENTOS DOS PARCEIROS – explicativa nº 27.2)
14.928
230.461
BLOCOS OPERADOS: O montante de R$ 700.672 (31/12/2019) e R$ 175.792 Despesa com Salários
992.868
837.919
(31/12/2018) referem-se ao saldo de recebimento maior proveniente dos cash Despesa com Encargos
359.038
349.934
calls dos blocos operados pela Companhia:
Despesa com Benefício
62.944
114.042
1.429.778 1.532.356
31/12/2019 31/12/2018
PN-T-136
298.439
12.244 22. IMPOSTOS E TAXAS: No exercício social findo em 31 de dezembro de
PN-T-182
402.233
163.548 2019 e 2018, a composição das despesas de impostos e taxas são como se
Total
700.672
175.792 demonstram a seguir:
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito
31/12/2019 31/12/2018
encontrava-se registrado em R$ 222.014.266, representado por 182.426 quotas Participação governamental (Retenção de Área)
269.944
425.303
no valor de R$ 1.217 cada uma, conforme estatuto social, distribuídas entre os PIS/Cofins sobre receita financeira
24.361
32.087
acionistas da seguinte forma abaixo.
Imposto sobre operações financeiras
279
143.967
294.584
601.357
Quantidade
Partici- 23. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS: A Companhia no
de
Capital
Capital a
Capital pação exercício de 2019 e 2018 apresenta a seguinte composição na rubrica da dequotas
% monstração do resultado – outras receitas (despesas) operacionais:
subscrito integralizar integralizado
Acionistas
Galp E&P Brazil
31/12/2019 31/12/2018
BV
181.426 221.163.256,16 (5.400.000,00) 215.763.256,16 99,6% Baixa de Intangível (nota explicativa nº 12)
- (11.151.000)
Galp Energia E&P
Baixa de Tangível (nota explicativa nº 11)
(72.687)
33.507
111.255
BV
1.000
851.010,00
851.010,00 0,4% Receitas da gestão dos consórcios - blocos operados
Totais
182.426 222.014.266,16 (5.400.000,00) 216.614.266,16 100,0% Contribuição sindical
(a) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação Doações para Câmara Portuguesa
de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital Outras receitas (despesas) operacionais
(3)
social. A reserva legal, tem por fim, assegurar a integridade do capital social e
33.507 (11.112.435)
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. O montante de R$ 11.151.000 em 31/12/2018 está relacionado com a estimativa
Em 31/12/2019, a Companhia utilizou a totalidade da reserva legal existente de perda dos bônus de assinatura dos projetos PN-T-150, PN-T-166, PN-T-136
em 31/12/2018, no montante de R$ 8.892 para compensar com os prejuízos e PN-T-182 devido a análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira
acumulados. (b) Distribuição de dividendos: De acordo com o Estatuto Social e operacional e potenciais riscos. Durante o exercício de 2019, os blocos PN-Tda Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório cor- 136 e PN-T-182 foram entregues ao órgão regulador, Agência Nacional de Perespondente a 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da lei tróleo, e seus respectivos bônus de assinatura deixaram de ser uma estimativa
das Sociedades por Ações. A Companhia pode efetuar outras distribuições, na de perda e passaram a ser reconhecidos como perda efetiva. 24. RESULTADO

FINANCEIRO LÍQUIDO: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, as receitas
e despesas financeiras apresentaram a seguinte composição e os respectivos
saldos:
31/12/2019 31/12/2018
Rendimentos aplicação financeira
402.067
742.249
Variação cambial ativa
625
3.589
Outras receitas financeiras
22.254
37.139
424.946
782.977
Receitas financeiras
31/12/2019 31/12/2018
Juros
(459)
(10.474)
Variação cambial passiva
(11.395)
(55.904)
Despesas bancárias
(2.298)
(3.703)
(14.152)
(70.081)
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
410.794
712.896
Os montantes de R$ 22.254 (31/12/2019) e R$ 37.139 (31/12/2018) referentes
a outras receitas financeiras são relativos à atualização da base negativa (nota
explicativa nº. 06). 25. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RESULTADO: No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou prejuízo contábil e prejuízo fiscal. A base de cálculo do IRPJ e
CSLL diferido sobre o prejuízo fiscal não foi constituído devido a não perspectiva de compensação, bem como sua conciliação de despesa calculada pela
aplicação das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de renda e contribuição
social no resultado, apresentada na nota explicativa nº 10.
31/12/2019
31/12/2018
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Prejuízo / Lucro antes
do IRPJ e CSLL
(7.692.246) (7.692.246) (40.701.050) (40.701.050)
Adições ao LALUR
314.883
314.883
129.601
129.601
Exclusões ao LALUR
(357.412)
(357.412)
Base de cálculo para
(7.377.363) (7.377.363) (40.928.861) (40.928.861)
IRPJ e CSLL
15% + adi15% + adiAlíquotas (%)
9% cional 10%
9%
cional 10%
IRPJ e CSLL diferido /
corrente
26. COBERTURA DE SEGUROS: A Companhia contratou a cobertura de seguros dos blocos para participação do processo licitatório da 11ª Rodada da
ANP, pelos quais serão amortizados mensalmente de acordo com os prazos de
vigência de cada contrato. A rubrica apresenta os saldos de R$ 103.256 e R$
488.134, respectivamente, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (nota explicativa
08). 27. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: 27.1. Transações
comerciais: A Sociedade, durante os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, prestou serviços especializados de consultoria, direção e administração de empresa para a Belém Bioenergia Brasil S.A.. Adicionalmente
contratou empresas do grupo Galp (Petrogal S.A., Galp Energia S..A, Petrogal
Brasil S.A. e Galp Exploração e Serviços S.A.) para prestação de serviços de
assessoria e consultoria nas áreas administrativas e de exploração. As transações efetuadas durante o exercício com partes relacionadas são as seguintes:
Transações com empresas relacionadas
Demonstração de resultados
2019
2018
Total da
Total da
Tran- ReceiTran- Receita
Sersações ta Sersações
Parte viços Débitos
Parte
viços Débitos
Relacio- Presta- serviços Relacio- Presta- serviços
nadas
nadas
dos diversos
dos diversos
Belém Bioenergia
Brasil S.A.
570.402 570.402
570.402 570.402
Galp Energia S.A.
(26.806)
- (26.806)
Petrogal Brasil S.A. (3.627.265)
- (3.627.265) (5.717.323) 1.020.049 (6.737.372)
Galp Exploração e
Serviço Brasil S.A.
Total
(3.083.669) 570.402 (3.654.071) (5.146.921) 1.590.451 (6.737.372)
Saldos com empresas relacionadas
Ativo circulante
Clientes
2019
2018
Belém Bioenergia Brasil S.A.
44.610
44.610
Galp Bioenergy BV
42.994
Total
87.604
44.610
Passivo Circulante
Fornecedores
2019
2018
Petrogal S.A
539.062
528.174
Galp Energia S.A.
27.223
39
Petrogal Brasil S.A.
273.141
243.749
Total
839.426
771.962
O recebível existente no ativo circulante em nome da Galp Bioenergy BV refere-se a um repasse de custo pertencente a mesma. 27.2. Remuneração do pessoal-chave da administração: A remuneração dos diretores da Companhia,
no decorrer do exercício de 31 de dezembro de 2019 foi no valor de R$ 14.928
e em 31 de dezembro de 2018 no valor de R$ 230.461. A redução refere-se a
diminuição de hora gasta por parte da administração na companhia devido a
devolução dos blocos operados PN-T-136 e PN-T-182 (explicativa nº 1). 28.
RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO VERSUS
INDIRETO: A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para o
exercício de 2019 e 2018 apresenta a seguinte:
2019
2018
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
(7.692.246) (40.701.050)
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais com o caixa usado nas
Atividades operacionais:
Provisão de serviços de auditoria/Consultoria
10.226
54.636
Apropriação de seguros
358.780
418.420
Provisão bônus aos funcionários
154.511
1.022
Depreciação de bens
963
1.134
Baixa de Intangíveis
- 11.151.000
Resultado Investimentos Societários (MEP)
25
(11)
Efeito variações cambiais ativas e passivas
10.771
(55.891)
Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:
Clientes
(53.384) 1.512.073
Despesas antecipadas
26.098 (178.354)
Adiantamentos
(143.866)
129.415
Tributos a recuperar
260.149
177.006
Fornecedores
(2.776.673) (1.027.755)
Outras contas a pagar
(949.129) (1.569.072)
Obrigações tributárias
2.983
(48.469)
Salários e provisões
(3.058)
75.042
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (10.793.850) (30.060.854)
29. EVENTOS SUBSEQUENTES: No início de 2020, com a evolução do novo
Corona vírus (COVID-19) e a pandemia decretada pela Organização Mundial de
Saúde, o mercado global tem sofrido redução em suas atividades econômicas e
seu valor no mercado financeiro. Medidas para impedir o crescimento do vírus
mostram-se efetivos na China, país de origem do primeiro caso no mundo, e
até esta data, medidas semelhantes vêm sendo tomadas em diversos países
com fechamento de aeroportos, comércios, escolas e fronteiras. Ainda é cedo
afirmar que tais medidas conseguirá estabilizar a curva de crescimento para
novos casos de COVID-19. Os reais impactos na economia ainda são incertos e
de difícil mensuração, e dependerão da efetividade das medidas adotadas pelos
Governos e dos esforços coordenados dos Bancos Centrais para prover liquidez ao mercado e às empresas dos setores mais afetados. A administração da
Sociedade tem monitorado a situação e avaliado os impactos futuros considerando o mercado atual e as perspectivas futuras de médio e longo prazo, tendo
em vista que o mercado no Brasil e em outras economias maduras vem apresentando substancial volatilidade do preço do petróleo nos mercados internacionais sobre as perspectivas de curto prazo. 30. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a
conclusão das presentes demonstrações financeiras em 20 de abril de 2020,
nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.
Carlos Augusto - Diretor Presidente - CPF: 812.797.528-15; Bruno Miguel Albuquerque Pimentel Lopes - Diretor Financeiro - CPF 701.767.112-01; Carlos Augusto Gonçalves - Diretor Comercial, Operações e Logística - CPF:
777.615.537-34; Marcelo Viniciuns de Souza - Contador - CRC/RJ-094628/O-7
- CPF: 011.891.847-88.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos administradores e acionistas da Galp Energia Brasil S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Galp Energia Brasil S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2018 foram auditadas por outro auditor independente
que emitiu relatório, em 9 de abril de 2019, com uma opinião sem modificação
sobre essas demonstrações financeiras. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
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perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtivemos 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 apropria-

CNPJ nº 16.974.249/0001-38
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a

Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Pia
Leocádia de Avellar Peralta - Contadora CRC-1RJ101080/O-0.

CALENDÁRIO FISCAL
17 A 30 DE ABRIL/2020
DIA

ESPECIFICAÇÃO
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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 anobase 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 2.19270/2001, 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.
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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.
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.
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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
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ARX Investimentos Ltda.
CNPJ Nº 04.408.128/0001-40
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota
2019
2018
2019
2018 Passivo
Nota
2019
2018
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
6
481
71
552
124 Contas a pagar e outros
12 45.576 31.373 46.616 32.719
Títulos e valores mobiliários
7 229.827 190.070 235.197 197.519 Provisões para contingências
14
300
300
Ativos financeiros ao valor justo
Total do passivo circulante
45.576 31.673 46.616 33.019
por meio de outros resultados
Contas a pagar e outros
12 2.999
- 2.999
abrangentes
7.b 229.821 190.064 235.191 197.513 Total do passivo não circulante
2.999
- 2.999
Ativos financeiros ao valor justo
Total do passivo
48.575 31.673 49.615 33.019
por meio do resultado
7.a
6
6
6
6 Patrimônio líquido
Contas a receber de clientes
8 47.144 42.875 47.237 43.252 Capital social
17 141.180 141.180 141.180 141.180
Outros créditos
573
399
598
409 Reservas de capital
17 259.527 259.527 259.527 259.527
Despesas antecipadas
948 1.153
948
1.153 Reservas de lucros
68.676 35.789 68.676 35.789
Total do ativo circulante
278.973 234.568 284.532 242.457 Ajuste ao valor de mercado de
Ativo fiscal diferido
15.c 9.254 6.274
9.552
6.633 títulos e valores mobiliários
7.b
14
25
14
25
Investimento em controlada
9 4.817 6.901
- Patrimônio líquido atribuível aos
Imobilizado
10 8.713 4.236
8.713
4.236 controladores
469.397 436.521 469.397 436.521
Intangível
11 216.215 216.215 216.215 216.215 Participação de não controladores
1
Total do ativo não circulante
238.999 233.626 234.480 227.084 Total do patrimônio líquido
469.397 436.521 469.397 436.522
Total do ativo
517.972 468.194 519.012 469.541 Total do passivo e patrimônio líquido
517.972 468.194 519.012 469.541
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Total do
Aumento Reser- ReserLucros / Ajuste de
patrimônio Participação PatriCapital de capital
va de va de (Prejuízos) avaliação atribuível aos de não con- mônio
social proposto capital lucros acumulados patrimonial controladores troladores líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
141.180
- 259.527
6
400.713
2 400.715
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores
mobiliários
19
19
19
Lucro líquido do exercício
35.789
35.789
(1) 35.788
Destinação do prejuízo líquido do exercício:
Reserva especial de lucros
- 35.789
(35.789)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
141.180
- 259.527 35.789
25
436.521
1 436.522
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores
mobiliários
(11)
(11)
(11)
Lucro líquido do exercício
32.887
32.887
(1) 32.886
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva especial de lucros
- 32.887
(32.887)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
141.180
- 259.527 68.676
14
469.397
- 469.397
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
do como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso o ativo seja
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)
mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja a negociação do
1 Contexto operacional: A ARX Investimentos Ltda., subsidiária do The Bank of respectivo ativo financeiro, desde que seja designado como tal no momento do
New York Mellon Corporation, com sede em Nova York, iniciou suas atividades reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo
em 2001 e, assim como sua Controlada BNY Mellon Alocação de Patrimônio por meio do resultado se o Grupo ARX gerencia tais investimentos e toma deLtda. (“BNY Mellon Alocação” ou “Controlada”), presta serviços de administração cisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a
de carteiras de títulos e valores mobiliários de investidores residentes e/ou não gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos do Grupo ARX.
residentes no Brasil; gestão de fundos de investimento, fundos de investimento Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no
em cotas de fundos multimercado e em cotas de fundos de ações, sendo estes resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por
abertos, exclusivos e restritos; assessoria nas áreas Financeiras, de Fusões meio do resultado são mensurados ao valor justo, e mudanças no valor justo
e Aquisições de empresas; reorganização societária; e participação em ou- desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros
tras sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista. A ARX possui ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Um ativo finanrecursos sob gestão ativa nas estratégias multimercados, renda fixa e ações, ceiro é designado como mensurado ao valor justo por meio de outros resultados
distribuídos entre clientes institucionais, distribuidores, family offices, pessoas abrangentes quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo de negócios
físicas e jurídicas. A Empresa está localizada na Avenida Borges de Medeiros, cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
nº 633 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. A partir de 16 de janeiro de 2008, por quanto pela venda do ativo financeiro e seus termos contratuais geram, em
meio de uma série de transações ocorridas, a ARX passou a ser uma empresa datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e
do The Bank of New York Mellon Corporation, voltada exclusivamente para a juros sobre o valor principal em aberto. Se os termos contratuais do ativo finangestão de recursos de terceiros no Brasil. Em 8 de outubro de 2018 foi aberta ceiro resultarem em fluxos de caixa, que são exclusivamente pagamentos de
uma filial da Empresa na cidade de São Paulo com objetivo de expandir suas principal e de juros sobre o valor do principal em aberto, o ativo é mantido em
operações de gestão de ativos na região. A filial está localizada na Rua Profes- modelo de negócios, cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebimento de fluxos
sor Atílio Innocenti nº 165, 16º andar, Vila Nova Conceição. 2 Apresentação e de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. Essa categoria
elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras de mensuração reconhece informações no resultado como se o ativo financeiconsolidadas (“Consolidado” ou “Grupo ARX”) incluem a ARX e sua Controlada ro fosse mensurado ao custo amortizado, enquanto o ativo financeiro é mensudireta BNY Mellon Alocação. Segue a participação acionária da Empresa em rado no balanço patrimonial ao valor justo. Ganhos ou perdas devem ser reconhecidos em outros resultados abrangentes e a contrapartida é contabilizada
sua Controlada direta.
Participação acionária em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação
País
2019
2018 patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. Quando o ativo
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. Brasil
99,96%
99,96% financeiro for desreconhecido, o ganho ou a perda acumulada, anteriormente
Segue o valor do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e o reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclassificado do
patrimônio líquido para o resultado como ajuste de reclassificação. O valor de
lucro (prejuízo) líquido dos exercícios findos naquelas datas das empresas:
justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Contas a rece2019
2018
Patri- Lucro (prePatri- Lucro (pre- ber de clientes - Contas a receber de clientes são ativos financeiros com pamônio juízo) líquido mônio juízo) líquido gamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Esses
líquido do exercício líquido do exercício ativos financeiros são designados como mensurados ao custo amortizado, em
ARX Investimentos Ltda.
469.397
32.887 436.521
35.789 virtude de os ativos serem mantidos dentro do modelo de negócios, cujo objeBNY Mellon Alocação de
tivo é o recebimento dos fluxos de caixa contratuais, logo tais ativos são recoPatrimônio Ltda.
4.818
(2.078)
6.904
(2.380) nhecidos inicialmente pelo preço da transação e, após o reconhecimento inicial,
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas empresas con- são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, desolidadas e consistente com aquelas utilizadas nos períodos anteriores e inclu- duzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável.
íram os principais procedimentos de consolidação: (i) eliminação dos saldos Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX considera que não há
das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) eliminação diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de
das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas contas a receber de clientes corresponde a valores de taxas de gestão, admiControladas; e (iii) destaque do valor da participação dos acionistas minoritários nistração e performance a receber de fundos e clubes de investimento pela
e/ou participação de não controladores nas demonstrações financeiras conso- prestação de serviços de gestão e administração de suas carteiras. Passivos
lidadas. 3 Base de preparação: 3.1 Declaração de conformidade (com re- financeiros não derivativos - Os passivos financeiros são designados à menlação às normas do CPC) - As presentes demonstrações financeiras incluem suração ao custo amortizado e reconhecidos inicialmente na data de negociação
as demonstrações financeiras individuais da Controladora e as demonstrações na qual o Grupo ARX se torna uma parte das disposições contratuais do instrufinanceiras consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis mento. O Grupo ARX baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações
adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos financeiros são
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses
individuais e do consolidado foi autorizada pela Diretoria em 20 de abril de 2020. passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos
3.2 Base de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e conso- juros efetivos, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o
lidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos ins- Grupo ARX considera que não há diferença material entre o valor do custo
trumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado ou amortizado e o valor justo. Os ativos e passivos financeiros são compensados
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.3 Moeda funcional e e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras individuais e quando, o Grupo ARX tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
consolidadas são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda fun- intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passicional da Empresa e de sua Controlada. Todas as informações financeiras vo simultaneamente. O Grupo ARX tem como passivo financeiro não derivativo
apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais a rubrica “Contas a pagar e outros”. d. Imobilizado - Reconhecimento e
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.4 Uso de estimativas e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de
julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e provisões para
consolidadas de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con- custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equiparesultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas mento é capitalizado como parte daquele equipamento. Periodicamente, o
são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas Grupo ARX avalia os itens do seu ativo imobilizado, realizando baixa dos itens
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e obsoletos, danificados ou quando estes não geram mais benefício econômico
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas, futuro. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um pela comparação dos recursos advindos da alienação com o valor contábil do
ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas se- imobilizado e são reconhecidos nas rubricas de“Outras despesas” ou “Outras
guintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 7 - Ativos financeiros ao valor receitas” no resultado. Gastos subsequentes são capitalizados na medida em
justo por meio do resultado ou valor justo por outros resultados abrangentes. • que seja provável que benefícios econômicos futuros associados a esses gasNota Explicativa nº 8 - Contas a receber de clientes -Valor estimado de reali- tos fluirão para o Grupo ARX e que seus custos possam ser medidos de forma
zação. • Nota Explicativa nº 10 - Imobilizado - Taxas de depreciação e valores confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no
residuais. • Nota Explicativa nº 11 - Intangível - Teste de recuperação. • Nota resultado conforme incorridos. Depreciação - A depreciação é calculada sobre
Explicativa nº 14 - Contingências - Estimativa do valor provável de perdas. • o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do
Nota Explicativa nº 15 - Imposto de renda e contribuição social (impostos di- custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado
feridos)-Estimativa de recuperação. 4 Principais políticas contábeis: As baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de manei- parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete
ra consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações finan- o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
ceiras individuais e consolidadas. a. Apuração do resultado - O resultado das Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos
operações é apurado em conformidade com o regime de competência. b. Base a cada encerramento de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhede consolidação - Combinações de negócios - A Empresa e sua Controlada cidos como mudança de estimativas contábeis. e. Ativos intangíveis - Ágio - O
BNY Mellon Alocação não realizaram transações de combinações de negócios ágio é resultante da aquisição da Empresa em 2008. Mensuração subsequennos exercícios de 2019 e 2018. Investimento em Controlada - As demonstra- te - O valor do ágio registrado encontra-se deduzido da amortização acumulações financeiras da Controlada são incluídas nas demonstrações financeiras da até a data da entrada em vigor do CPC 15 - Combinação de negócios e
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o acrescido de contraprestações contingentes de operações anteriores à entrada
controle deixa de existir. Na elaboração das demonstrações financeiras conso- em vigor do CPC15. Adicionalmente, quando aplicável, é deduzido de provisão
lidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma data-base e para perdas por redução ao valor recuperável. As informações relacionadas à
consistentes com as políticas contábeis da Controladora. Nas demonstrações metodologia e seus resultados, quanto à necessidade ou não de redução do
financeiras individuais da Controladora, as informações financeiras da Contro- seu valor recuperável, estão descritos na Nota Explicativa nº 11. f. Redução ao
lada BNY Mellon Alocação são reconhecidas por meio do método de equiva- valor recuperável - Impairment - Ativos financeiros não derivativos (inlência patrimonial. Transações eliminadas na consolidação - Saldos e cluindo contas a receber de clientes) - Um ativo financeiro não mensurado
transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transa- pelo valor justo por meio do resultado é avaliado na data de cada balanço para
ções intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras mensurar a provisão para perdas de crédito esperadas. Um ativo tem perda no
consolidadas, quando aplicável. Transações em moeda estrangeira - Tran- seu valor recuperável quando são estimadas perdas de crédito esperadas por
sações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial,
funcionais das empresas do Grupo ARX pelas taxas de câmbio nas datas das avaliados de forma individual ou coletiva, considerando todas as informações
transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas razoáveis e sustentáveis, incluindo informações prospectivas, desde que posestrangeiras na data de apresentação são convertidas para a moeda funcional sam ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva de que os
à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no
resultantes na conversão são reconhecidas no resultado. c. Instrumentos fi- pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao Grupo
nanceiros - Ativos financeiros não derivativos - O Grupo ARX reconhece o ARX sobre condições de que o Grupo não consideraria em outras transações,
contas a receber na data em que foi originado. Todos os outros ativos financei- probabilidade de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência,
ros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ativos financeiros
reconhecidos inicialmente, e mensurados a valor justo, na data da negociação mensurados pelo custo amortizado - O Grupo ARX considera evidência de
na qual o Grupo ARX se torna uma das partes das disposições contratuais do perda de valor para o contas a receber de clientes tanto no nível individualizado
instrumento. O Grupo ARX baixa um ativo financeiro quando os direitos contra- como no nível coletivo. Todos os contas a receber individualmente significativos
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo ARX transfere são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável, equivalente às
os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan- perdas de crédito esperadas. Todos os contas a receber individualmente signiceiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios ficativos identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que são então avaliados individual e coletivamente quanto a qualquer perda de
seja criada ou retida pelo Grupo ARX nos ativos financeiros é reconhecida como valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Contas a receum ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os ativos ou passivos finan- ber que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente
ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quanto à perda de valor com base no agrupamento desses títulos com caracquando, e somente quando, o Grupo ARX tenha o direito legal de compensar terísticas de risco similares. Ao avaliar prospectivamente a perda de valor reos valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o cuperável de forma coletiva, o Grupo ARX utiliza tendências históricas da proativo e liquidar o passivo simultaneamente. No reconhecimento inicial, um ativo babilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado, ao valor justo outrora incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração
por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resul- quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais representado. O Grupo ARX tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa tam aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial.
e equivalentes de caixa, ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensuraou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,contas a receber do pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e
de clientes e outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equiva- o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de
lentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e reflevencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os tidas em uma conta de provisão contra contas a receber,quando aplicáveis.
quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição
utilizados pelo Grupo na gestão das obrigações de curto prazo. Ativos finan- na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Ativos não financeiros
ceiros ao valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro é designa- - Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo ARX, que não o

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2019
2018
2019
2018
Receitas operacionais
Serviços prestados líquidos de
impostos
100.008 87.797 101.387 90.817
Receitas financeiras
12.810 11.938 13.175 12.280
Despesas financeiras
(2.702)
(66) (2.706)
(67)
Receitas financeiras líquidas
10.108 11.872 10.469 12.213
Receitas operacionais líquidas
18 110.116 99.669 111.856 103.030
Receitas (despesas)
Pessoal
19 (47.965) (32.969) (50.734) (36.615)
Outras despesas gerais e
administrativas
20 (7.691) (7.641) (8.622) (8.514)
Outras receitas / (despesas)
operacionais
21 (1.343) (1.289) (1.395) (2.268)
Resultado antes da
equivalência patrimonial,
impostos e participação
nos lucros
53.117 57.770 51.105 55.633
Resultado de equivalência
patrimonial
9 (2.077) (2.380)
Resultado antes dos impostos
51.040 55.390 51.105 55.633
Imposto de renda e contribuição
social
15.b (18.153) (19.601) (18.215) (19.844)
Resultado do exercício
32.887 35.789 32.890 35.789
Resultado atribuível aos:
Cotistas da controladora
32.887 35.789 32.887 35.789
Cotistas não controladores
(1)
(1)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício
32.887 35.789 32.886 35.788
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
32.887 35.789 32.886 35.788
Variação no valor de mercado dos ativos
financeiros ao valor justo por outros
resultados abrangentes
(14)
32
(14)
32
Imposto de renda e contribuição social sobre
resultados abrangentes
3
(13)
3
(13)
Outros resultados abrangentes líquidos
de imposto de renda e contribuição
social
(11)
19
(11)
19
Resultado abrangente total
32.876 35.808 32.875 35.807
Atribuível aos:
Cotistas da controladora
32.876 35.808
Não controladores
(1)
(1)
Resultado abrangente total
32.875 35.807
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Resultado antes dos impostos e da
participação nos lucros
51.040 55.390 51.105 55.633
Ajustes
Depreciação
2.964
970 2.964
970
Ativos financeiros ao valor justo por
outros resultados abrangentes
(3)
2
(11)
19
Resultado de equivalência patrimonial
2.077 2.380
Resultado ajustado:
56.078 58.742 54.058 56.622
Variações de ativos e passivos:
(Aumento)/diminuição de contas a
receber de clientes
(4.269) (36.742) (3.985) (36.717)
(Aumento)/diminuição de despesas
antecipadas
205
(842)
205 (842)
(Aumento)/diminuição de outros
créditos
(174) 2.004 (189) 2.125
(Aumento)/diminuição de títulos e
valores mobiliários
(39.756) 8.596 (37.681) 5.427
Aumento/(diminuição) do contas a
pagar e outros
9.508 (21.013) 9.202 (22.039)
Aumento/(diminuição) de provisões
para contingências
(300)
- (300)
Imposto de renda e contribuição
social pagos
(13.439) (3.419) (13.439) (3.413)
Caixa originado das (aplicado nas)
atividades operacionais
7.853 7.326 7.871 1.163
Fluxo de caixa de atividades de
investimento
Aquisição de imobilizado
(1.629) (1.695) (1.629) (1.695)
Baixa de imobilizado de uso
11
10
11
10
Arrendamento
(5.825)
- (5.825)
Aumento de capital de controlada
- (5.991)
Caixa aplicado nas atividades de
investimento
(7.443) (7.676) (7.443) (1.685)
Fluxo de caixa de atividades de
financiamento
Aumento/(diminuição) de capital de
não controladores
(1)
Fluxo de caixa decorrente das
atividades de financiamento
(1)
Aumento líquido em caixa e
equivalentes de caixa
410
(350)
428 (523)
Caixa e equivalentes de caixa em
1º de janeiro
71
421
124
647
Caixa e equivalentes de caixa em
31 de dezembro
481
71
552
124
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor
recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos
despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto
ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. No
caso de ágio, o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. Perdas
por redução ao valor recuperável relacionadas a ágio não são revertidas. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos
anteriores são avaliadas a cada data de elaboração das demonstrações financeiras para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído
ou não mais exista. Perdas de valor são revertidas caso tenha havido uma
mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável e somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que
teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de
valor não tivesse sido reconhecida. g. Benefícios a empregados - Planos de
contribuição definida - Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para
uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação
legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições
aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais
serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o
ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível,
quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição definida, cujo
vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o serviço, são descontadas aos seus valores presentes. Benefícios
de curto prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a
empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é
reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em
dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se o Grupo ARX tem uma
obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira
confiável. h. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou construtiva que possa
ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja
exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. i. Receita operacional - A ARX e sua Controlada BNY
Mellon Alocação são gestoras de fundos e clubes de investimento constituídos
no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente,
das taxas de gestão, administração e de performance devidas pelos respectivos
fundos e clubes de investimento. As taxas de gestão e administração são geradas de acordo com o percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio
líquido dos fundos de investimento e clubes de investimento e reconhecidas na
medida da prestação dos respectivos serviços. As taxas de performance são
geradas quando os fundos atingem determinada rentabilidade, conforme definido nos respectivos regulamentos, e são reconhecidas no momento em que
há a certeza do seu valor e recebimento. j. Receitas financeiras e despesas
financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre investimentos,ganhos e perdas cambiais e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é
reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. k. Imposto
de renda e contribuição social - Lucro real - O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido da ARX e da BNY Mellon Alocação
são calculados com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240 para imposto de renda, e na
alíquota de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de
renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos da ARX e da BNY Mellon Alocação. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes, quando aplicável. O imposto corCONTINUA
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rente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tri- rendamento para todos os contratos existentes. (i) Como arrendatário - O 13 Benefícios à empregados: A ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação
butável do exercício da Empresa e sua Controlada, às taxas de impostos de- ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear concedem aos seus empregados o benefício, opcional, de participação no plano
cretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das de- desde a data de início até o final do prazo do arrendamento. O passivo de ar- de previdência privada na modalidade de contribuição definida, participando
monstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação rendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. A partir de novembro
aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de 2016, a ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação migraram os planos de
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os de juros implícita no arrendamento. Os pagamentos de arrendamento incluídos previdência privada para a Mapfre Previdência S.A., que anteriormente eram adcorrespondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não na mensuração do passivo de arrendamento compreendem pagamentos fixos, ministrados pela Icatu Seguros S.A. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a ARX
é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: o reconhecimento incluindo pagamentos fixos na essência. O passivo de arrendamento é mensu- contribuiu para a previdência privada os montantes de R$351e R$ 406, respectiinicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação de rado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensu- vamente. No Consolidado, em 31 de dezembro de 2019, esse montante represennegócios e que não afete nem a contabilidade nem o lucro ou prejuízo tributável, rado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento re- ta R$387 (R$ 456 em 31 de dezembro de 2018),conforme Nota Explicativa nº 19.
14 Contingências: a. Contingência cível - Probabilidade de perda provável - Em
e diferenças relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades Contro- sultante de alteração em índice ou taxa.
ladas quando seja provável que elas não revertam num futuro previsível. Além Em milhares de reais
1º de Janeiro 2019 conformidade com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingendisso, imposto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias tributá- Ativo de direito de uso
5.714 tes, a ARX constitui provisão para contingência cível com risco de perda provável.
veis resultantes no reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensu- Passivo de arrendamento
5.714 Movimentaçãodaprovisãoparacontingênciacível,classificadacomoprovável
2019 2018
rado pelas alíquotas que se esperam serem aplicadas às diferenças temporárias 5 Determinação do valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis
quando elas forem revertidas, baseando-se nas leis que foram decretadas ou da Empresa exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e Demandas Cíveis
- 300
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações passivos financeiros como para os não financeiros. Ao mensurar o valor justo Saldo Inicial
financeiras. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido, a Em- de um ativo ou um passivo, o Grupo ARX usa dados observáveis de mercado, Constituição
- 300
presa e sua Controlada levam em consideração o impacto de incertezas relati- tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis Saldo final (1)
vas a posições fiscais tomadas e se os pagamentos adicionais de imposto de em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas (1) A ARX, na condição de gestora de fundos de investimento, figurava como
renda e juros tenham de ser realizados. A Empresa e sua Controlada acreditam de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em acusada em processo administrativo sancionador instaurado pela CVM (“PAS
que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada com relação mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os 005/2012”). Em razão da decisão proferida pela CVM em 3 de dezembro de 2019,
a todos os períodos fiscais em aberto,com base em sua avaliação de diversos preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, a provisão anteriormente constituída foi revertida. b. Contingência cível - Probafatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para bilidade de perda possível - As contingências classificadas com risco possível
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 25 - Provisões,
série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser (inputs não observáveis). O Grupo ARX reconhece as transferências entre níveis Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Para fins de apresentação, as
disponibilizadas, o que levaria a Empresa e sua Controlada a mudar o julga- da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações financeiras informações a seguir levam em consideração os processos de maior relevância.
mento quanto à adequação da provisão existente, e impactaria a despesa com em que ocorreram as mudanças. Os valores justos têm sido apurados para Em 4 de fevereiro de 2016, o Postalis ajuizou uma ação contra a BNY Mellon
imposto de renda no ano em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Alocação de Patrimônio Ltda., subsidiária da ARX, alegando ter sofrido perdas
diferidos da Empresa e sua Controlada são compensados caso haja um direito Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na em alguns fundos de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo São Paulo, por ter havido declínio de competência, e, posteriormente, remetida
impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma ou passivo. a. Contas a receber de clientes - Os valores justos de contas a à Justiça Federal de Brasília. Considerando que os pedidos formulados são
entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social receber e outros recebíveis são estimados como o valor presente de fluxos de ilíquidos, e que o processo ainda está em fase inicial, não foi possível determidiferido é reconhecido nas demonstrações financeiras por perdas fiscais, cré- caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de nar com precisão os montantes possíveis de perda. Em 15 de abril de 2019, foi
ditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é pro- mensuração. Contas a receber de curto prazo que não são sujeitas a correção de lavrado auto de infração contra a ARX, ainda em fase inicial, relativo à cobrança
vável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os juros são mensuradas ao valor original da fatura se o efeito de desconto a valor
quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos presente não é material. O valor justo é determinado na data de reconhecimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) acerca de operações
são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua e, para fins de divulgação, na data-base das demonstrações financeiras. b. Ati- referentes a serviços de administração de carteira de clientes domiciliados no
realização não seja mais provável. l. Arrendamentos - Novas normas e inter- vos financeiros ao valor justo por meio do resultado e por meio de outros exterior, no valor de R$ 5.611 (data da lavratura do auto de infração). Existem
pretações com início em 1º de janeiro de 2019 - O CPC 06 (R2) introduz um resultados abrangentes - O valor justo dos ativos financeiros é avaliado com ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas como risco
modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para base na melhor estimativa da Empresa em relação ao seu valor de realização. possível, cujos montantes não podem ser depreendidos, com confiabilidade
e precisão, a partir da leitura das respectivas petições iniciais. Isso se deve à
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que repre- 6 Caixa e equivalentes de caixa:
Controladora Consolidado iliquidez dos pedidos principais formulados ou à inclusão de pedidos de indenisenta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento.
2019 2018 2019 2018 zação por danos morais, a ser arbitrados pelo Juízo. c. Programa Especial de
Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo Saldo em bancos (a)
481
71
552
124 Regularização Tributária (PERT) - No exercício findo em 31 de dezembro de
valor. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças Total
481
71
552
124 2017, a ARX aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
decorrentes da adoção desse normativo impactaram a forma de reconhecimen- (a) Os saldos de bancos não possuem nenhum tipo de restrição de resgate instituído pela Lei nº 13.496/17, pondo fim a processos administrativos tributários
to dos contratos de locação das salas comerciais atualmente existentes, sendo imediato. 7 Títulos e valores mobiliários: a. Ativos financeiros ao valor instaurados contra a Empresa. A adesão ao programa foi efetuada em setembro
a ARX Investimentos Ltda. a arrendatária. A natureza das despesas relaciona- justo por meio do resultado
de 2017, com pagamento de 20% do valor da dívida consolidada, sem reduções,
das a esses arrendamentos mudou, porque o Grupo ARX reconheceu um
em cinco parcelas mensais e sucessivas. O restante foi liquidado integralmente
Controladora/Consolidado
custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre
em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora e
2019
2018
obrigações de arrendamento. O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa
Custo Valor
Custo 50% das multas, a qual posteriormente teve o benefício aumentado para 70%.
linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e recoValor justo amortizado justo amortizado 15 Imposto de renda e contribuição social: a. Encargos devidos sobre as
nhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre Cotas Patrimoniais - ANBIMA
6
6
6
6 operações do exercício - a.1 Controladora
os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. O Total
6
6
6
6
ARX
Grupo ARX aplicou o CPC 06(R2), conforme orientação do IASB, prospectiva- Valor justo - As cotas patrimoniais são registradas ao custo de aquisição, Lucro real
2019
2018
mente em 1º de janeiro de 2019, aplicando a nova definição de contrato de ar- ajustado, pela variação no valor das cotas informada pela ANBIMA.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
51.040 55.390
b. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Adições (exclusões) temporárias
8.765 (11.021)
Controladora
Gratificações e participações no lucro
9.154 (10.803)
2019
2018
Variação cambial por competência
10
(375)
Custo
Valor Outros resultaCusto
Valor Outros resultados Provisões diversas
(399)
157
Vencimento amortizado
justo dos abrangentes amortizado
justo
abrangentes Adições permanentes
3.121
2.775
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a)
Até 1 ano
86.296 86.296
- Participações em Controladas
2.078
2.380
Entre 1 e 2 anos
229.812 229.821
9
103.754 103.768
14 Contribuições e doações
162
72
Total
229.812 229.821
9
190.050 190.064
14 Outras despesas não dedutíveis
881
323
Efeito tributário
(3)
(6) Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 62.926 47.144
Efeito líquido no patrimônio líquido
6
8 Imposto de renda e contribuição social às alíquotas
Consolidado
mencionadas na Nota 4.k.
21.371 16.005
2019
2018
Incentivos fiscais
(237)
(151)
Custo
Valor Outros resultaCusto
Valor Outros resultados Imposto de renda e contribuição social correntes devidos
Vencimento amortizado
justo dos abrangentes amortizado
justo
abrangentes
sobre o resultado do exercício
21.134 15.854
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a)
Até 1 ano
87.294 87.294
- Imposto de renda e contribuição social a compensar
(6.467) (4.778)
Entre 1 e 2 anos
235.169 235.191
22
110.178 110.219
42
Total
235.169 235.191
22
197.472 197.513
42 Imposto de renda e contribuição social líquidos devidos Nota 12
14.667 11.076
Efeito tributário
(8)
(17)
BNY Mellon Alocação
Efeito líquido no patrimônio líquido
15
25 a.2 Controlada
de Patrimônio Ltda.
(a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional do Brasil, que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela Selic.
Lucro real
2019
2018
Valor justo - Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo Holdings Participações Ltda. Com a incorporação reversa efetuada, a Empresa Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição
com base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das recebeu o ágio no valor de R$ 312.342, tendo amortizado até 2008 o montante
social
(2.016) (2.136)
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Os resultados obtidos pela de R$ 23.180. Nos exercícios de2013, 2012 e 2011, houve acréscimo de ágio Exclusões temporárias
(182)
(716)
apropriação dos juros desses ativos financeiros são reconhecidos na rubrica referente ao pagamento adicional (contraprestação contingente -earn-out) rea(182)
(716)
“Receitas/despesas financeiras”, e os respectivos ajustes a valor justo são lizado aos ex-sócios da Empresa, referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 Gratificações e participações no lucro
registrados na rubrica do patrimônio líquido “Ajuste a valor justo dos títulos e e 2012, calculado com base nas metas de EBIT previamente acordadas, nos Variação cambial por competência
valores mobiliários”. 8 Contas a receber de clientes: Os saldos de contas a valores de R$ 7.079, R$4.022 e R$13.426, respectivamente. A contra prestação Provisões diversas
5
397
receber correspondem, substancialmente, a valores de taxas de gestão, ad- contingente tem como origem o Contrato de Compra de Ações celebrado em 13 Adições permanentes
ministração e performance a receber de fundos e clubes de investimento, pela de novembro de 2007 entre The Bank of New York Mellon Corporation, ARX Hol- Outras despesas não dedutíveis
5
397
prestação de serviços de gestão e administração de suas carteiras, conforme ding Ltda., ARX Capital Management Ltda. (antiga denominação social da ARX Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
demonstrado abaixo:
contribuição social
(2.193) (2.455)
Investimentos Ltda.), ARX Gestão Internacional de Recursos Financeiros Ltda.,
Controladora
Consolidado ARX Investimentos Ltda. e Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. que previa o b. Composição da conta de despesa com imposto de renda e contribuição
2019
2018
2019
2018 pagamento adicional (earn-out) aos ex-sócios da ARX Investimentos Ltda., até social
Taxa de gestão e administração
8.191 5.641 8.284
6.018 2013, desde que atingidas determinadas metas de EBIT acumulado por período
Controladora
Consolidado
Taxa de performance
38.953 37.234 38.953 37.234 de mensuração, conforme definido no contrato. O fundamento econômico do
2019
2018
2019
2018
Total
47.144 42.875 47.237 43.252 ágio é a expectativa de rentabilidade futura e, até 31 de dezembro de 2008, foi
Os valores a receber apresentados acima vencem,substancialmente,em 30 dias, amortizado tendo como base o seu aproveitamento fiscal em cinco anos, nas Valores correntes
e alguns valores a receber atrelados a fundos offshore possuem vencimento regras legais aplicáveis. A partir de 1º de janeiro de 2009, sua amortização con- Imposto de renda e contribuição socia0
(21.134) (15.854) (21.134) (15.854)
entre 90 e 180 dias. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não há saldos vencidos. tábil foi interrompida com a adoção do CPC 15 - Combinação de negócios, tendo l devidos
Valores diferidos
9 Investimento em controlada: a. Movimentação dos saldos
em vista que as operações relacionadas não possuem prazo definido. Todavia,
Adições (exclusões) temporárias
Saldo EquivaOutros AumenSaldo a sua recuperação é testada anualmente e, se necessária, uma provisão para
2.981 (3.747)
2.919 (3.990)
Constituição/realização no exercício
em 31 de lência resultados
to de em 31 de redução ao valor recuperável (impairment) é registrada. Em 31 de dezembro
dezembro patrimo- abrangen- capital dezembro de 2019 foi executada internamente uma nova avaliação econômico-financeira, Total
(18.153) (19.601) (18.215) (19.844)
de 2018
nial
tes social de 2019
utilizando-se de fluxo de caixa descontado da ARX, considerando o orçamento c. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
BNY Mellon Alocação
diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados
de Patrimônio Ltda.
6.901 (2.077)
(7)
4.817 anual para o exercício de 2020 e o planejamento de longo prazo até 2029, com para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis: às diferenças temporárias, entre
Saldo EquivaOutros AumenSaldo as seguintes premissas mais relevantes: • Crescimento da receita com taxa de a base fiscal de contas do resultado e seus respectivos registros contábeis em
em 31 de lência resultados
to de em 31 de gestão e administração deverá ser de 19% em 2020 e de 6,5%, para o período regime de competência.
dezembro patrimo- abrangen- capital dezembro de 2020 a 2029. • Crescimento da receita com taxa de performance deverá ser
Controladora
de 2017
nial
tes social de 2018 de 5% para o período de 2020 a 2029. • Taxa nominal de desconto de 12,41%
Constituiao ano, com base no modelo WACC, aplicada no conceito de fluxo de caixa desBNY Mellon Alocação
Saldos em ção/(reali- Saldos em
de Patrimônio Ltda.
3.274 (2.380)
17
5.991
6.901 contado, tendo o lucro líquido, ajustado pela depreciação, como fluxo de entrada
31/12/2018
zação) 31/12/2019
A ARX registrou uma perda de R$2.077em 2019 (perda em 2018:R$2.380) de de recursos, e os investimentos no ativo fixo e no capital de giro como fluxos de Imposto de renda e contribuição
equivalência patrimonial de sua Controlada, BNY Mellon Alocação, da qual pos- saída de recursos. • Taxa de crescimento na perpetuidade de 3,5% ao ano. Com social diferidos ativos
sui 99,96% (2018: 99,96%) do capital social total. Durante o exercício findo em base no resultado final do teste de recuperabilidade, não foi apurada a neces31 de dezembro de 2018, a Empresa aumentou seu investimento na BNY Mellon sidade de constituição de redução ao valor recuperável (impairment) do ativo. Créditos tributários sobre diferenças
temporárias:
Alocação em R$5.991. O contrato social da BNY Mellon Alocação não estabelece 12 Contas a pagar e outros:
5.972
3.112
9.085
Controladora
Consolidado Gratificações e participações no lucro
a obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resultados e não hou205
(136)
69
2019 2018 2019
2018 Provisões diversas
ve propostas de dividendos em 2019 e 2018 por não ter tido lucro nos exercícios.
96
4
100
572
800
602
839 Variação cambial por competência
b. Informações da Controlada - O quadro abaixo apresenta um sumário das Prestadores de serviços
4.496
- 4.496
- Total dos créditos tributários ativos
6.273
2.981
9.254
informações financeiras da Controlada BNY Mellon Alocação, pelos seus valores Passivo de arrendamento(a)
integrais, sem considerar o percentual de participação que a ARX detém dessa Provisão para participação nos lucros e
Consolidado
gratificações a pagar
26.467 17.442 27.345 18.230
entidade. A data de encerramento social da Controlada BNY Mellon Alocação
Constitui14.667 11.076 14.509 10.947
é, em 31 de dezembro,a mesma data de encerramento social da Controladora. IRPJ e CSLL a recolher
Saldos em ção/(reali- Saldos em
PIS
e
COFINS
a
recolher
711
400
718
423
31/12/2018
zação) 31/12/2019
BNY Mellon Alocação
ISS a recolher
149
80
151
85 Imposto de renda e contribuição
de Patrimônio Ltda.
Salários
e
encargos
a
pagar
1.500
1.548
1.775
2.156
social diferidos ativos
2019
2018
13
27
19
39 Créditos tributários sobre diferenças
Ativos circulantes
5.613
7.943 Outros
Total
48.575
31.373
49.615
32.719
temporárias:
Ativos não circulantes
298
359
45.576 31.373 46.616 32.719 Gratificações e participações no lucro
6.333
3.050
9.383
Total de ativos
5.911
8.302 Passivo circulante
Passivo
não
circulante
2.999
2.999
Provisões diversas
205
(136)
69
Passivos circulantes
1.093
1.398
(a)
No
exercício
findo
em
31
de
dezembro
de
2019,
em
conformidade
com
o
Variação cambial por competência
95
3
100
Patrimônio líquido antes do resultado
6.897
9.284
CPC
06
(R2),
o
Grupo
ARX
reconheceu
o
montante
de
R$4.496
referente
a
Total dos créditos tributários ativos
6.633
2.918
9.552
Total de passivos e patrimônio líquido
7.990
10.682
Receitas
2.725
3.968 suas obrigações de pagamentos pela utilização das salas comercias onde a d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temEmpresa
está
localizada
atualmente.
Despesas
(4.803)
(6.348)
porárias
Prejuízo dos exercícios
(2.078)
(2.380)
Participação no patrimônio líquido
99,96%
99,96%
2018
Resultado de participações
(2.077)
(2.380)
Controladora
Participação de não controladores
Ano
Imposto de renda
Contribuição social
Total
10 Imobilizado:
2019
4.613
1.660
6.273
Grupo ARX
2018
Valor líquido
DepreciaConsolidado
Remen- ção acuImposto de renda
Contribuição social
Total
Ano
Custo suração
mulada
2019 2018 2019
4.877
1.756
6.633
Instalações
725
(550)
175 206
2019
Máquinas e equipamentos
3.815
(1.802) 2.013 2.351
Controladora
Móveis e utensílios
783
(690)
93 195
Imposto de renda
Contribuição social
Total
Equipamentos de informática
7.602
(5.446) 2.156 504 Ano
6.804
2.450
9.254
Ativos de direito de uso
5.714
110
(1.548) 4.276
- 2020
Imobilizado em curso
- 980
2019
Total
18.639
110
(10.036) 8.713 4.236
Consolidado
Os valores contábeis dos ativos imobilizados do Grupo ARX foram revistos, Ano
Imposto de renda
Contribuição social
Total
para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro
2020
7.023
2.528
9.552
de 2019 e 2018, e não houve indicação de provisão para redução ao valor
recuperável (impairment). A vida útil dos ativos imobilizados do Grupo ARX foi A realização das diferenças temporárias, além de ocorrer em função dos resultados projetados, depende também da conclusão dos fatos contábeis que lhes
revisada seguindo as orientações do Pronunciamento Técnico CPC nº 27 - Ativo deram origem. 16 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: a. Classificação contábil e valores justos - A tabela a seguir apresenta os valores
Imobilizado e não houve alterações nos critérios e nos valores da depreciação contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo
desses itens, uma vez que não possuem representação econômica relevante e dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.
por terem as suas vidas econômicas já aproximadamente representadas. Em 31
Controladora
de dezembro de 2019, o Grupo ARX possuía cerca de R$ 6.302 (2018: R$3.362)
Valor contábil
Valor justo
em ativos 100% depreciados, que ainda estão em operação. Desse montante, 31 de dezembro de 2019
Custo Ativos financeiros ao valor Ativos financeiros
R$ 523 (2018: R$104) referem-se a itens da categoria de móveis e equipamentos
amorti- justo por meio de outros ao valor justo por
da ARX, R$ 517 (2018: R$466) referem-se à categoria de equipamentos de
zado
resultados abrangentes meio do resultado
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
comunicação da ARX, R$ 441 referem-se à categoria de instalações (2018: R$
179) e R$ 4.819 (2018: R$2.613) referem-se à categoria de equipamentos de Ativos financeiros mensurados ao valor justo
informática da ARX. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Grupo Títulos públicos federais - LFT
229.821
- 229.821
- 229.821
- 229.821
ARX possui ativo de direito de uso no valor de R$5.825 , que foi constituído em
6
6
6
6
conformidade com o CPC 06 e corresponde ao direito de uso das salas comerciais Cotas Patrimoniais - ANBIMA
229.821
6 229.827
- 229.821
6 229.827
onde a empresa está localizada atualmente. Um passivo no valor de R$4.496, Total
também foi constituído para representar suas obrigações de pagamento até Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
o fim do contrato (Nota Explicativa nº 12). O Grupo ARX não possui itens do
481
481
imobilizado dados em garantia de passivo, compromissos contratuais para Caixa e equivalentes de caixa
47.144
- 47.144
aquisição de imobilizado e que ainda estejam em uso e ativos arrendados com Contas a receber de clientes
característica de leasing financeiro. Nos exercícios findos em 31 de dezembro Outros créditos
573
573
de 2019 e 2018, a Controlada não possuía saldos de ativo imobilizado. 11 In- Total
48.198
- 48.198
tangível: O saldo de R$216.215, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, na ARXe
no consolidado, compreende o ágio, líquido da amortização até 31 de dezembro Passivos financeiros não mensurados ao valor
de 2008, recebido com a incorporação da ARX Holding S.A. em31 de maio de justo
48.575
- 48.575
2008.Esse ágio foi originado pela aquisição indireta da empresa pela BNYM Contas a pagar e outros
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31 de dezembro de 2018

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT
Cotas patrimoniais - ANBIMA
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Total
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
Contas a pagar e outros
31 de dezembro de 2019

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais- LFT
Cotas Patrimoniais - ANBIMA
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Total
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
Contas a pagar e outros
31 de dezembro de 2018

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT
Cotas Patrimoniais - ANBIMA
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Total
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
Contas a pagar e outros

Controladora
Valor contábil
Custo Ativos financeiros ao valor Ativos financeiros
amorti- justo por meio de outros ao valor justo por
zado
resultados abrangentes meio do resultado

Valor justo
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3

-

190.064
190.064

- 190.064
6
6
6 190.070

71
42.875
399
43.345

-

-

71
42.875
399
43.345

31.373

-

Consolidado

31.373

Valor contábil
Custo Ativos financeiros ao valor Ativos financeiros
amortijusto por meio de outros ao valor justo por
zado
resultados abrangentes meio do resultado

Total Nível 1 Nível 2 Nível 3

235.191
235.191

552
47.237
598
48.387

-

-

552
47.237
598
48.387

49.615

-

Consolidado

49.615

- 235.191
6
6
6 235.197

- 235.191
6
6
6 235.197

Total Nível 1 Nível 2 Nível 3

197.513
197.513

124
43.252
409
43.784

-

-

124
43.252
409
43.784

-

-

32.719

32.719

- 235.191
- 235.191

Total

Valor justo

-

b. Mensuração do valor justo - As técnicas de valorização utilizadas na mensuração dos valores justos dos principais saldos são apresentadas abaixo:
Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo com base nas
cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais. c. Gerenciamento dos riscos financeiros
- O Grupo ARX investe em diversos instrumentos financeiros como parte de suas
operações, que possuem exposição aos seguintes riscos advindos do uso de
instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional. A natureza e extensão dos instrumentos financeiros
apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
política de gerenciamento dos riscos associados a esses instrumentos estão
apresentados abaixo. Estrutura de gerenciamento de risco - O Grupo ARX
está inserido em um ambiente de controle e gerenciamento de risco de empresas pertencentes ao Grupo BNY Mellon, o qual é composto por empresas
no Brasil controladas direta/indiretamente pelo The Bank of New York Mellon
Corporation. A estrutura organizacional do Grupo BNY Mellon contempla um
sistema de controles internos composto por equipes segregadas, com linhas de
reporte distintas. São elas as áreas de: Risco Operacional & Controles Internos,
Risco de Mercado, Compliance e Precificação & Análise de Crédito. Além das
áreas de controles locais, a auditoria interna realiza revisões regulares e independentes. O envolvimento da Alta Administração se dá através da estrutura
de governança corporativa do Grupo BNY Mellon, que conta com os seguintes
comitês: Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e Compliance, Comitê de Crédito
e Comitê de Precificação. A Diretoria é responsável pelo sucesso contínuo e tem
responsabilidade por gerenciamento de riscos, compliance e questões regulatórias, que impactem o Grupo. As políticas de gerenciamento de risco do Grupo
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais o Grupo está
exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar
os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e
nas atividades do Grupo. O Grupo, através de treinamento, procedimentos de
gestão e outros procedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e
controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições
e obrigações. Risco de crédito - Consiste no risco de a contraparte, em algum
instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos e no risco de os
emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira
não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos
juros de suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as empresas do
Grupo ARX detinham aplicação em cotas de fundos de investimento e títulos
emitidos pelo Governo Brasileiro (LFT). Todos os ativos são classificados como
baixo risco de crédito, uma vez que os títulos públicos possuem risco soberano.
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
481
71
552
124
Ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado
6
6
6
6
Ativos financeiros ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes 229.821 190.064 235.191 197.513
Contas a receber de clientes
47.144 42.875 47.237 43.252
Total
277.452 233.016 282.986 240.895
Risco de liquidez - É o risco de as empresas do Grupo ARX encontrarem dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. O
montante dos passivos financeiros do Grupo ARX, com vencimento em até três
meses, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, era de:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
Vencíveis até 3
Vencíveis
Descrição
meses Total até 3 meses Total
Contas a pagar e outros
45.576 45.576
46.616 46.616
Controladora
Consolidado
31/12/2018
31/12/2018
Vencíveis até 3
Vencíveis
Descrição
meses Total até 3 meses Total
Contas a pagar e outros
31.373 31.373
32.719 32.719
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Grupo ARX detinha aplicações em ativos
financeiros em montante suficiente para fazer face aos compromissos de curto
prazo. Risco de mercado - Risco de mercado consiste no risco de variação
no valor dos ativos da carteira do Grupo ARX. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e
cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras.
A queda dos preços dos ativos integrantes da carteira do Grupo ARX pode ser
temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por
períodos longos e/ou indeterminados. A estrutura de gerenciamento de risco
de mercado consiste em estratégias focadas em controle das exposições e
monitoramento das operações, assim como nível de alavancagem. O Grupo
possui profissionais especializados em risco de mercado. Em determinados
momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos e dos derivativos
pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado da carteira
do Grupo ARX. a. Risco de variação cambial - O risco de variação cambial em
31 de dezembro de 2019 e 2018 era de:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Contas a receber de clientes em Dólares
norte-americanos
39.563 38.784 39.563 38.784
O Grupo ARX não utiliza hedge para eliminar a exposição à variação cambial.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, se o Real se fortalecesse 5% em relação ao
Dólar,permanecendo todas as outras variáveis constantes, o patrimônio líquido
e o resultado teriam diminuído pelos valores apresentados abaixo:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Contas a receber de clientes
1.978 1.939 1.978 1.939
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e cotistas da ARX Investimentos Ltda. Rio de janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas da ARX Investimentos Ltda. (“Controladora”, “Empresa” ou
“ARX”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da ARX Investimentos Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa e sua controlada, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles

- 190.064
6
6
6 190.070

Valor justo

-

Valor contábil
Custo Ativos financeiros ao valor Ativos financeiros
amorti- justo por meio de outros ao valor justo por
zado
resultados abrangentes meio do resultado

- 190.064
- 190.064

Total

- 197.513
6
6
6 197.519

- 197.513
- 197.513

Total

- 197.513
6
6
6 197.519

Uma desvalorização do Real diante do Dólar teria o resultado oposto dos
montantes apresentados acima. b. Risco de taxa de juros - O Grupo ARX está
exposto, principalmente, às variações nas taxas de juros Selic nas aplicações
financeiras. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 era de:
Controladora - 2019
InstruInstru- Instrumenmentos mentos
tos sem
de taxa
de taxa exposição
Descrição
fixa variável
de juros
Total
Caixa e equivalentes de caixa
481
481
Títulos públicos - LFT
- 229.821
- 229.821
Cotas de Título Patrimonial ANBIMA
6
6
Contas a receber de clientes
47.144 47.144
Outros créditos
573
573
Contas a pagar e outros
(48. 575) (48.575)
Total
- 229.821
(371) 229.450
Controladora - 2018
InstruInstru- Instrumenmentos mentos
tos sem
de taxa
de taxa exposição
Descrição
fixa variável
de juros
Total
Caixa e equivalentes de caixa
71
71
Títulos públicos - LFT
- 190.064
- 190.064
Cotas de Título Patrimonial ANBIMA
6
6
Contas a receber de clientes
42.875 42.875
Outros créditos
399
399
Contas a pagar e outros
(31.373) (31.373)
Total
- 190.064
11.978 202.042
Consolidado - 2019
InstruInstru- Instrumenmentos
mentos
tos em
de taxa
de taxa exposição
Descrição
fixa variável
de juros
Total
Caixa e equivalentes de caixa
552
552
Títulos públicos - LFT
235.191
- 235.191
Cotas de Título Patrimonial ANBIMA
6
6
Contas a receber de clientes
47.237 47.237
Outros créditos
598
598
Contas a pagar e outros
(49. 615) (49.615)
Total
235.191
(1.122) 234.069
Consolidado - 2018
InstruInstru- Instrumenmentos
mentos
tos sem
de taxa
de taxa exposição
Descrição
fixa variável
de juros
Total
Caixa e equivalentes de caixa
124
124
Títulos públicos - LFT
- 197.513
- 197.513
Cotas de Título Patrimonial ANBIMA
6
6
Contas a receber de clientes
43.252 43.252
Outros créditos
409
409
Contas a pagar e outros
(32.719) (32.719)
Total
- 197.513
11.018 208.531
Uma alteração mínima de 1% e máxima de 2% na taxa de juros nas datas das
demonstrações financeiras teria aumentado (reduzido) o patrimônio e o resultado
do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A análise considera
que todas as outras variáveis são mantidas constantes.
Controladora
Descrição
Mínima 1%
Máxima 2%
2019
2018
2019
2018
1% (1%) 1% (1%) 2% (2%) 2% (2%)
Títulos públicos - LFT 2.298 (2.298) 1.901 (1.901) 4.596 (4.596) 3.801 (3.801)
Total
2.298 (2.298) 1.901 (1.901) 4.596 (4.596) 3.801 (3.801)
Consolidado
Mínima 1%
Máxima 2%
Descrição
2019
2018
2019
2018
(1%) 1% (1%) 1% (2%) 2% (2%)
2%
Títulos públicos - LFT (2.352) 2.352 (1.975) 1.975 (4.704) 4.704 (3.950) 3.950
Total
(2.352) 2.352 (1.975) 1.975 (4.704) 4.704 (3.950) 3.950
Risco operacional: O Grupo ARX possui uma área responsável pelo gerenciamento de risco operacional. A área de Risco Operacional é responsável pela
criação/manutenção de um sistema de gerenciamento de risco contínuo, que
prevê a execução de controles, tais como políticas, procedimentos, ferramentas, treinamentos e comunicação com o objetivo de identificar e acompanhar
os riscos associados à Empresa. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações referentes às
perdas associadas ao risco operacional e relatórios de gerenciamento do risco
operacional através dos quais os riscos são continuamente avaliados, mensurados, monitorados e mitigados para um nível de risco residual aceitável para as
empresas do Grupo ARX. São funções da área: (i) identificar e documentar os
riscos materiais aos quais o Grupo ARX está sujeito, analisando a eficácia dos
controles existentes e assegurando que falhas de controles sejam resolvidas;
(ii) levantar, reportar e investigar erros, perdas e potenciais erros, identificando
a origem dos eventos e garantindo a implementação de ações corretivas; (iii)
acompanhar indicadores de risco chave relacionados ao monitoramento de
aspectos críticos dos processos da instituição; (iv) avaliar/aprovar novos produtos e analisar se a Empresa está sendo compensada pelos riscos nos quais
está incorrendo; (v) revisar o impacto dos riscos inerentes e controles relativos
a mudanças significantes no negócio (por exemplo: reorganizações, novos
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Empresa continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa e sua controlada ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes

processos e aquisições); e (vi) assegurar que processos, riscos e controles
sejam continuamente reavaliados e apropriadamente ajustados de forma que
o risco residual seja considerável aceitável pelo Grupo. Controles relacionados aos riscos - O controle dos riscos acima mencionados é realizado pela
Administração e está baseado na perda máxima aceitável projetada para a
Empresa e sua Controlada, de modo a evitar que incorram em risco excessivo.
Entende-se por risco excessivo a manutenção de posições que gerem perdas
projetadas superiores aos limites preestabelecidos pela Administração. Esses
parâmetros podem ser alterados de acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento a critério da Administradora. 17 Capital social e
reservas: a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social
da Empresa estava representado por 2.133.690 cotas, com valor nominal de,
aproximadamente, R$66,17cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos
cotistas. Em reunião dos sócios da Controlada, realizada em 8 de junho de 2018,
foram ratificadas as propostas aprovadas pela Diretoria constantes nas Atas de
Reunião de Diretoria de 27 de abril de 2018, que propôs o aumento de capital da
Controlada no montante de R$ 5.991.O aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado pela ARX Investimentos. b. Reserva de capital - A reserva
de capital é constituída pela reserva de ágio no montante de R$259.527(2018:
R$259.527), a qual foi gerada com a incorporação da ARX Holding S.A. em 31
de maio de 2008. c. Reserva especial de lucros - A reserva especial de lucros
é constituída pela destinação do resultado do exercício, quando proposto em
reunião de diretoria. d. Dividendos - O contrato social da Empresa não estabelece a obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resultados.
As distribuições são aprovadas em reuniões dos cotistas, quando convocadas
para esse fim. 18 Receitas operacionais líquidas:
Controladora
Consolidado
Descrição
2019 2018
2019
2018
Serviços prestados (18.a):
Taxa de gestão e administração - Brasil
56.196 41.156 57.709 44.517
Taxa de gestão - Exterior
9.870 8.413
9.870 8.413
Taxa de performance - Brasil
3.144
680
3.147
708
Taxa de performance - Exterior
37.325 42.293 37.325 42.293
Receitas e despesas financeiras
líquidas (18.b)
10.108 11.872 10.469 12.213
Outras receitas Assessoria Técnica
(-) Impostos sobre receitas de prestação
de serviços (18.c)
(6.527) (4.745) (6.674) (5.129)
Total
110.116 99.669 111.856 103.030
18.a A ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação são gestoras de fundos e
clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, das taxas de administração e de performance
devidas pelos respectivos fundos e clubes de investimento. Dessa forma, os
desempenhos financeiros da ARX e sua Controlada estão expostos à variabilidade dos retornos oriundos do desempenho dos respectivos fundos e clubes de
investimentos. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o somatório dos patrimônios
líquidos dos fundos e clubes geridos pela ARX era de, aproximadamente, R$
26.268.288 e R$12.545.231, respectivamente. No consolidado, esse montante
representava R$ 27.016.402 em 31 de dezembro de 2019 e R$13.943.830 em
31 de dezembro de 2018. 18.b As receitas financeiras referem-se, substancialmente, aos rendimentos auferidos com as aplicações em Títulos Públicos
- LFT e com os ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio do resultado
(Nota Explicativa nº 7). 18.c Referem-se à contribuição para o PIS à alíquota
de 1,65% e para a COFINS à alíquota de 7,60%, sobre as receitas mensais, e
o ISS incidente sobre receitas líquidas auferidas na gestão de fundos e clubes
de investimento constituídos no Brasil à alíquota de 2%, conforme legislação
em vigor. 19 Despesa de pessoal:
Controladora
Consolidado
Descrição
2019
2018
2019
2018
Proventos
(6.154) (6.307) (6.961) (7.431)
Benefícios a empregados
(1.478) (1.460) (1.640) (1.672)
Encargos sociais
(4.228) (2.904) (4.720) (3.720)
Despesa relacionada a plano de
contribuição definida
(351)
(406)
(387)
(456)
Participação de empregados no lucro
e gratificação
(33.890) (19.775) (34.957) (20.808)
Contrato de rateio de custos e
despesas de pessoal (a)
(1.841) (2.105) (2.046) (2.516)
Outras despesas
(23)
(12)
(23)
(12)
Total
(47.965) (32.969) (50.734) (36.615)
(a) Valores a pagar de empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, referentes
ao rateio de custo e despesas administrativas do Grupo, que são reconhecidas
no resultado das empresas e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota
Explicativa nº 22. 20 Outras despesas gerais e administrativas:
Controladora Consolidado
Descrição
2019 2018
2019 2018
Aluguel
(1.337) (2.665) (1.347) (2.679)
Comunicação e tecnologia da informação
(2.238) (2.023) (2.326) (2.114)
Depreciação
(2.964) (970) (2.964) (970)
Serviços profissionais de terceiros
(1.082) (1.115) (1.117) (1.171)
Viagens
(330) (345) (335) (348)
Eventos
(48)
(92)
(48)
(92)
Tributos
(104)
(79) (104)
(83)
Contribuições filantrópicas
(414) (234) (414) (234)
Reversão / (Provisão) para contingências
e/ou processos
300 (600)
300 (600)
Contrato de rateio de custos e despesas de
526
482 (267) (223)
outras despesas
(7.691) (7.641) (8.622) (8.514)
Total
21 Outras receitas/(despesas) operacionais:
Controladora Consolidado
Descrição
2019 2018
2019 2018
Despesas corporativas internacionais
(366) (220) (369) (225)
Reversão/(provisão) auditoria e publicação
(303) (294) (307) (303)
Outras despesas
(674) (775) (719) (1.740)
Total
(1.343) (1.289) (1.395) (2.268)
22 Transações com partes relacionadas: A ARX e sua Controlada direta
BNY Mellon Alocação reconhecem periodicamente despesas a pagar para
empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, referentes ao rateio de despesas
do Grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado e para fins fiscais são
consideradas despesas indedutíveis. De acordo com as regras do Grupo, os
valores são recebidos e liquidados até o final do mês subsequente ao mês de
emissão da invoice. Em 31 de dezembro de 2019,a Controladora e sua Controlada direta BNY Mellon Alocação possuíam um total a pagar para empresas do
Grupo BNY Mellon no exterior nos montantes de R$36 e R$0 (R$ 16 e R$0 em
31 de dezembro de 2018), e reconheceram no resultado o montante de R$ 366
e R$ 3 (R$ 221 e R$ 5 em 31 de dezembro de 2018), respectivamente. A ARX
e sua Controlada possuíam os montantes de R$449 e R$0 referentes a contas
a receber de empresas do Grupo BNY Mellon no exterior para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (R$271 e R$0 em 31 de dezembro de 2018). Em
7 de julho de 2015, a Controladora, sua Controlada e as empresas BNY Mellon
DTVM S.A., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.
assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, com o
objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais que correspondem a, entre outros, funcionários, técnicos, contratados,
meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros.
De acordo com os termos do contrato,os custos e despesas arcados pela BNY
Mellon DTVM S.A. serão reembolsados pelas empresas do Grupo BNY Mellon
no Brasil, assim como da Controladora e sua Controlada, por meio de cobranças
mensais realizadas através de notas de débito emitidas. No exercício findo em
31 de dezembro de 2019, a Controladora possuía um saldo a receber da Controlada no montante de R$ 54 (R$ 53 em 31 de dezembro de 2018), e tanto a ARX
quanto a BNY Mellon Alocação possuíam saldo a pagar para BNY Mellon DTVM
nos montantes de R$ 132 e R$ 16 (R$156 e R$24 em 31 de dezembro de 2018),
respectivamente. A Controladora e a Controlada reconheceram no resultado os
montantes de R$ 1.313e R$997, respectivamente (R$1.623 e R$ 1.116 em 31
de dezembro de 2018). 23 Eventos subsequentes: A crise financeira global
motivada pelo “Corona Vírus” (COVID-19), vem afetando substancialmente
os sistemas financeiros nacional e internacional, incluindo a economia e o
mercado de valores mobiliários. As principais bolsas de valores mobiliários do
mundo caíram a níveis históricos. Na data de emissão destas Demonstrações
Financeiras a Administração da ARX entende que não tem impactos financeiros
as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019 como resultado de
eventos subsequentes. Adicionalmente, a Administração está monitorando os
acontecimentos relacionados a epidemia do COVID-19 e não vislumbra riscos à
continuidade de seus negócios. Apesar do cenário atual, a expectativa da ARX
é que essa crise seja passageira e a atividade econômica no Brasil se fortaleça
ao longo do exercício de 2020, mantendo sua tendência para os próximos anos.
Guilherme Nascimento Legey Abry - Diretor
Cristiane Soares Azevedo Rodrigues - Contadora - CRC-RJ - 108555/O-7
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa e sua controlada. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Empresa e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Empresa e sua controlada a não mais se manterem em continuidade
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Igor Calheiros Nogueira da Gama - Contador CRC RJ-106531/O-6
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Litel Participações S.A.
Relatório da Administração às demonstrações financeiras Em 31/12/2019 e
2018. Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma: Senhores
Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Litel
Participações S.A. (“Litel” ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores o
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Cia. , acompanhadas
do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em
31/12/ 2019. Perfil corporativo: A Litel Participações S.A. (“Litel” ou “Cia. ”), sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, com registro
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi constituída em 21/07/1995 e tem por
objetivo a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis
ou comerciais com sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista,
quaisquer que sejam os objetos sociais. A Cia. possui participação direta na Vale
S.A. (“Vale”). A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos
negociado nas bolsas de São Paulo – B3 (Vale3), Nova York – NYSE (VALE) e Paris
– NYSE Euronext (Vale3). A Vale é produtora global de minério de ferro e pelotas,
matérias-primas essenciais para a indústria siderúrgica e produtores de níquel, com
aplicações na indústria de aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção
de diversos produtos. A Vale também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico,
manganês, ferroligas, metais do grupo de platina, ouro, prata e cobalto. As operações
da Vale, constantes nas suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo
em 31/12/2019, já foram divulgadas ao mercado e podem ser obtidas em www.vale.
com.br ou por meio da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) Até
9/09/2019, a Cia. possuía participação direta na Litela Participações S.A. (“Litela”),
uma sociedade anônima de capital aberto, cujo objeto é a participação, sob qualquer
forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, com sede no país ou no
exterior, como sócia-cotista ou acionista, quaisquer que sejam seus objetos sociais.
Balanços Patrimoniais Em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais
Nota
Controladora
Consolidado
Ativo
2019
2018
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
197.527 211.933
- 218.018
Títulos e valores mobiliários
7
26.151
Tributos a recuperar
8
17.009 366.034
- 366.379
Dividendos e juros sobre o
capital próprio
9
89.964 312.730
Outros valores a receber
11
Total do circulante
330.662 890.697
- 584.397
Não circulante
Tributos a recuperar
8
12.675
12.675
12.675
Investimentos
9 2.383.676 36.214.537
- 36.520.878
Total do não circulante
2.396.351 36.227.212
- 36.533.553
Total do ativo
2.727.013 37.117.909
- 37.117.950
Passivo
Circulante
Debêntures
10
5.870
Imposto de renda e contribuição
social
11
29.342
9
Tributos e contribuições a pagar 11
9.841
81
88
Dividendos e juros sobre o
capital próprio
12
6.500
Outras contas a pagar
159
218
243
Total do circulante
51.712
299
340
Não Circulante
Debêntures
10 448.712
Dividendos e juros sobre o
capital próprio
12
- 4.593.953
- 4.593.953
Total do não circulante
448.712 4.593.953
- 4.593.953
Total do passivo
500.424 4.594.252
- 4.594.293
Patrimônio líquido
12
Capital social
21.844 7.106.481
- 7.106.481
Ajustes de avaliação patrimonial
795.788 10.925.369
- 10.925.369
Reservas de lucros
1.408.957 14.491.807
- 14.491.807
Total do patrimônio líquido
2.226.589 32.523.657
- 32.523.657
Total do passivo e patrimônio
líquido
2.727.013 37.117.909
- 37.117.950
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social
Controladora
Consolidado
Receitas (despesas) operacionais
2019
2018
2019 (*)
2018
Administrativas (Nota 13)
(13.638) (181.972)
(3.434) (198.544)
Resultado de participações
societárias em controladas
(Nota 9)
(1.427.049) 5.358.664 (1.427.738) 5.384.163
Resultado de variação do
percentual de participação
societária (Nota 9)
(9.305)
330.854 (10.228)
356.197
Ganho na alienação de participação societária (Nota 9)
2.178.477 1.044.537 2.178.477 1.044.537
Indenizações pagas (Nota 16)
- (1.410.000)
- (1.410.000)
Baixa do ágio na alienação de
participação societária
(34.771) (11.951) (34.771) (11.951)
Despesa de captação pela
emissão de debêntures (Nota
10)
(190)
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
693.524 5.130.132
702.306 5.164.402
Receitas (despesas) financeiras (Nota 14)
Receitas financeiras
32.658
24.428
25.580
28.953
Despesas financeiras
(26.873) (31.463) (19.869) (31.708)
Lucro antes do imposto
de renda e da contribuição
social
699.309 5.123.097
708.017 5.161.647
Imposto de renda e contribuição social (Nota 15)
(856.990)
- (406.309) (38.550)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício
(157.681) 5.123.097
301.708 5.123.097
Lucro (prejuízo) por ações
do capital social – Básico e
diluído – Em R$
(0,61)
18,59
1,10
18,59
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
(*) Período acumulado de 01/01/2019 a 09/09/2019, vide nota explicativa nº 2.2.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios
findos em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais, exceto quando indicado em
contrário. 1. Contexto operacional: A Litel Participações S.A. (“Litel” ou “Cia.”),
sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, com
registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi constituída em 21/07/1995 e
tem por objetivo a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades
civis ou comerciais com sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista,
quaisquer que sejam os objetos sociais. A Cia. possui participação direta na Vale S.A.
(“Vale”). A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem como atividade
preponderante a pesquisa, produção e comercialização de minério de ferro e pelotas,
níquel, cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e
metais preciosos. A Cia. é signatária do Acordo de Acionistas da Vale firmado em
14/08/2017, com vigência até 9/11/ 2020 e sem previsão de renovação, o qual estabelece as condições que regem os direitos e obrigações decorrentes da condição de
acionista da Vale, regulando, por exemplo, o exercício do direito de voto, a indicação
de membros ao Conselho de Administração e Diretoria da Vale, assim como, o direito de preferência. Em razão deste Acordo, as decisões relevantes são compartilhadas
e tomadas em conjunto com as partes. Até 9/09/2019, a Cia. possuía participação
direta na Litela Participações S.A. (“Litela”), uma sociedade anônima de capital aberto, cujo objeto é a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades
civis ou comerciais, com sede no país ou no exterior, como sócia-cotista ou acionista,
quaisquer que sejam seus objetos sociais. Essa participação na Litela proporcionava
à Cia. participação de forma indireta na Vale. Em 8/05/2019 foi firmado o Protocolo e
Justificação de Cisão Parcial da Litel e Incorporação da versão da parcela cindida de
seu patrimônio líquido pela Litela. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
9/09/2019 foi aprovada a Cisão Parcial da Litel, tendo ocorrido na mesma data a Assembleia Geral Extraordinária da Litela que aprovou a incorporação da parcela cindida da Litel. Neste contexto, a Cia. deixou de ter participação na Litela. Em virtude da
supracitada cisão parcial, o capital da Litel reduziu de R$ 7.106.481 para R$ 21.844,
uma alteração, portanto, no valor de R$ 7.084.636, com o cancelamento de 60.018.946
ações ordinárias (vide nota explicativa nº 12). Nos termos do Protocolo e Justificação,
a Litela sucedeu a Litel tão somente com relação às obrigações e direitos relacionados
ao acervo líquido cindido incorporado, sem qualquer solidariedade, nos termos do
artigo 233, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações. Essa operação é
parte do processo de reorganização societária das sociedades envolvidas, o qual
objetivou uma maior simplificação e independência operacional e propiciou melhores
condições para traçar os seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos seus respectivos interesses patrimoniais. Além disso, a cisão parcial com incorporação objetiva a simplificação da estrutura societária e operacional do grupo econômico do qual
as Cia.s fazem parte, visando a maior eficiência financeira e administrativa (vide nota
explicativa nº5). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela
diretoria e Conselho de Administração da Cia. em 24/04/2020. 2 Apresentação
das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis: As principais
políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados. 2.1 Base de apresentação: As demonstrações financeiras da Cia. foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board
(IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”). Estas demonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente essas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2
Consolidação: a. Controladas: Entidades controladas são aquelas, nas quais, de
forma direta ou indireta a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis
e operacionais, para obtenção de benefícios de suas atividades. Conforme mencionado na nota explicativa nº1, com o advento da cisão parcial a Litel deixou de ter
participação societária na Litela e, consequentemente, a necessidade de consolidá-la.
Entretanto, para fins de apresentação dos saldos consolidados, contidos nestas demonstrações financeiras, as demonstrações consolidadas do resultado, do resultado
abrangente, dos fluxos de caixa e do valor adicionado foram apresentadas considerando os períodos até 9/09/2019, data da cisão. As demonstrações financeiras consolidadas da Cia., apresentadas nos períodos comparativos, refletem os saldos de
ativos, passivos e patrimônio líquido de 31/12/2018 da Cia. e de sua controlada direta
Litela à época. b. Investimentos em controlada em conjunto: Enquanto permanecer em vigo o Acordo de Acionistas (vide nota explicativa nº 1), o investimento em
controlada em conjunto é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial e
inclui ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment acumulada. Ao término do tal acordo, a Cia. deixará de fazer parte do Bloco de Controle
da Vale e deste modo, seguindo a orientação do CPC 18 (R2) “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto”, deixará de
aplicar o método de equivalência patrimonial, passando a avaliar o investimento pelo
valor justo, conforme estabelecido pelo pronunciamento contábil CPC 48 – Instrumen-
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Essa participação na Litela proporcionava à Cia. participação de forma indireta na 181.972 em 2018), devido, principalmente, a contratação de serviços de consultoria
Vale. Em 8/05/2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Litel e jurídica e financeira, despesas com publicações legais e outras despesas destinadas
Incorporação da versão da parcela cindida de seu patrimônio líquido pela Litela. Na à manutenção das atividades da Cia. . Também estão classificados nesse grupo os
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9/09/2019 foi aprovada a Cisão Parcial tributos incidentes sobre os juros sobre capital próprio (“JCP”) deliberados pela Vale
da Litel, tendo ocorrido na mesma data a Assembleia Geral Extraordinária da Litela que nos exercícios. Por tratar-se de uma holding, as atividades da Litel são realizadas por
aprovou a incorporação da parcela cindida da Litel. Neste contexto, a Cia. deixou de ter seus diretores, não havendo funcionários contratados. Lucro líquido (prejuízo) do
participação na Litela. Em virtude da supracitada cisão parcial, o capital da Litel reduziu exercício: O resultado da Litel, ao final do exercício 2019, totalizou R$ -157.681 (R$
de R$ 7.106.481 para R$ 21.844, uma alteração, portanto, no valor de R$ 7.084.636, 5.123.097 em 2018), correspondente ao resultado por ação ordinária de R$ -0,61 (R$
com o cancelamento de 60.018.946 ações ordinárias (vide nota explicativa nº 12). Essa 18,59 em 2018) básico e diluído. Remuneração dos acionistas: A Política Indicativa
operação é parte do processo de reorganização societária das sociedades envolvidas, de remuneração anual mínima aos acionistas assegura a previsibilidade quanto ao
o qual objetivou uma maior simplificação e independência operacional e propiciou recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio calculados em 25% do lucro
melhores condições para traçar os seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme
seus respectivos interesses patrimoniais. Além disso, a cisão parcial com incorporação disposto no artigo 28, inciso I do estatuto social da Cia. : Em 27/12/2019, o Conselho de
objetiva a simplificação da estrutura societária e operacional do grupo econômico do Administração da Litel deliberou R$ 6.500 a título de reversão da reserva especial de
qual as Cias. fazem parte, visando a maior eficiência financeira e administrativa (vide dividendos e da reserva legal, nos montante de R$ 6.282 e R$ 218, respectivamente.
nota explicativa nº 5). Aspectos econômicos e financeiros: A Litel, em linha com os Auditores independentes: Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informapadrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou todos os pronunciamentos mos que os nossos auditores independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais estão consis- Independentes, prestaram, em 2019, por período inferior a um ano, serviços relativos
tentes com as normas contábeis internacionais (IFRS). Como empresa de participa- a análise de possíveis impactos fiscais sobre reestruturação societária. Os honorários
ção (“holding”), a Litel tem suas receitas operacionais originadas, basicamente, da foram de R$ 45.000,00, que correspondem a 28% dos honorários relativos aos de
equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio líquido serviços de auditoria externa. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
de Vale, que no exercício de 2019 totalizou R$ -1.427.049 (R$ 5.358.664 em 2018). considera que a prestação desse serviço não afeta a objetividade no desempenho de
Receita financeira: No exercício de 2019, a Litel registrou uma receita financeira de R$ seus serviços de auditoria externa. RJ, 24/04/2020. Litel Participações S.A.. Ivan
32.658 (R$ 24.428 em 2018), composta, basicamente, por rendimento de aplicações Luiz Modesto Schara - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. Marcel
financeiras e juros Selic incidentes sobre créditos tributários. Despesas administra- Juviniano Barros – Diretor sem designação específica; Gilmar Dalilo Cezar Wantivas: No exercício de 2019, as despesas administrativas somaram R$ 13.638 (R$ derley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora Administrativa.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais
Reservas de lucros
Reserva Reserva especial
Lucros Ajustes de
Capital
Reserva de lucros a
de dividendos acumula- avaliação
social
legal
realizar não distribuídos
dos patrimonial
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
7.106.481 1.421.296
9.412.926
- 9.268.386 27.209.089
Lucro líquido do exercício
5.123.097
5.123.097
Resultados abrangentes reflexos
Ajustes acumulados de conversão reflexo
3.226.253
3.226.253
Ajustes ao valor justo de investimento em ações
(788.553)
(788.553)
Hedge de investimento líquido reflexo
(426.527)
(426.527)
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexo
24.227
24.227
Realização do resultado abrangente na entrega das ações
(344.217)
(344.217)
Realização na variação de percentual de participação
(34.200)
(34.200)
Destinação do resultado do exercício
Juros sobre capital próprio deliberados
(184.738)
(966.330)
(1.151.068)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório
(314.444)
(314.444)
Constituição de reservas
3.842.323
(3.842.323)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7.106.481 1.421.296 13.070.511
- 10.925.369 32.523.657
Prejuízo do exercício
(157.681)
(157.681)
Constituição de reserva especial de dividendos obrigatórios de
2018 não distribuídos
314.444
314.444
Resultados abrangentes reflexos
Ajustes acumulados de conversão reflexa
118.230
118.230
Ajustes ao valor justo de investimento em ações reflexa
(42.289)
(42.289)
Hedge de fluxo de caixa reflexa
18.071
18.071
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexa
(114.163)
(114.163)
Realização de resultado abrangente na entrega das ações
(863.080)
(863.080)
Realização de resultado abrangente na alteração do percentual
de participação societária
(45.067)
(45.067)
Efeitos da cisão parcial
(7.084.637) (1.416.709) (13.027.487)
1.211.083 (9.201.283) (29.519.033)
Destinação do resultado do exercício
Juros sobre capital próprio deliberados
(218)
(6.282)
(6.500)
1.053.402
(1.053.402)
Constituição de reservas
Saldos em 31 de dezembro de 2019
21.844
4.369
1.096.426
308.162
795.788
2.226.589
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Demonstrações do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018 2019 (*)
2018 Fluxo de caixa das operações
2019
2018
2019 (*)
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exerLucro líquido (prejuízo) do
cício
(157.681) 5.123.097 301.708 5.123.097 exercício
(157.681) 5.123.097 301.708 5.123.097
Ajustes de conversão reflexos
Ajustes para reconciliar o lucro
do exercício
do exercício
Ajustes acumulados de conversão (10.768.849) 3.226.253 54.904 3.226.253 Resultado de equivalência
(10.768.849) 3.226.253 54.904 3.226.253 patrimonial
1.427.049 (5.358.664) 1.427.738 (5.384.163)
Ajustes de avaliação patrimoResultado de variação de percennial reflexos
tual de participação societária
9.305 (330.854)
10.228 (356.197)
Obrigações com benefícios de
Resultado na distribuição de
aposentadoria reflexos
340.387
24.227 (115.081)
24.227 ativos financeiros
(2.178.477) (1.044.537) (2.178.477) (1.044.537)
Hedge de investimento líquido
Baixa do ágio
34.771
11.951
34.771
11.951
reflexo
403.728 (426.527) 17.778 (426.527) Provisão para contingências
- 1.410.000
- 1.410.000
Ajustes ao valor justo de
Juros e variações monetárias
4.506
26.448
1.419
25.929
investimento em ações reflexa
1.790.078 (788.553) (57.421) (788.553)
(860.527) (162.559) (402.613) (213.920)
2.534.193 (1.190.853) (154.723) (1.190.853) Variações nos ativos e pasAjustes de avaliação
sivos
patrimonial próprios
(986.778)
- Tributos a recuperar
368.571
209.511
(1.429)
182.373
Total do resultado abrangente
(9.379.115) 7.158.497 201.889 7.158.497 Tributos e contribuições a pagar
39.901 (701.551) 406.391 (666.768)
Outras provisões
(69)
42
22
21
As notas explicativas da administração
Indenizações e contingências
são parte integrante das demonstrações financeiras.
- (1.410.000)
- (1.410.000)
(*) Período acumulado de 01/01/2019 a 09/09/2019, vide nota explicativa nº 2.2. pagas
408.403 (1.901.998) 404.984 (1.894.374)
Demonstrações do valor adicionado
Caixa líquido provenientes das
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 - Em milhares de reais
452.124 (2.064.557)
2.371 (2.108.294)
Controladora
Consolidado atividades operacionais
2019
2018 2019 (*)
2018 Fluxo de caixa das atividades
Insumos adquiridos de terceiros
(3.848) (13.833)
(3.434) (14.276) de investimento
Serviços contratados
(3.848) (13.833)
(3.434) (14.276) Dividendos e juros sobre o capital
15.877 2.528.633
- 2.578.109
Valor adicionado líquido
(3.848) (13.833)
(3.434) (14.276) próprio recebidos
Aplicação em títulos e valores
Valor adicionado recebido em
(26.150)
transferência de terceiros
740.010 5.336.532 731.320 5.391.899 mobiliários
Resultado de participações societárias(1.427.049) 5.358.664(1.427.738) 5.384.163 Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(10.273) 2.528.633
- 2.578.109
Ganho na variação do percentual de
participação societária
(9.305) 330.854 (10.228) 356.197 Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Ganho na alienação de participação
societária
2.178.477 1.044.537 2.178.477 1.044.537 Dividendos e juros sobre o capital
- (554.218)
- (554.218)
Indenizações pagas
-(1.410.000)
-(1.410.000) próprio pagos
Captações de debêntures
447.991
Baixa do ágio na alienação de
participação societária
(34.771) (11.951) (34.771) (11.951) Caixa líquido usado nas
447.997 (554.218)
- (554.218)
Receitas financeiras
32.658
24.428
25.580
28.953 atividades de financiamentos
Atualização Selic s/ IR a compensar
20.356
2.078
16.853
2.596 Aumento (redução) do caixa e
(14.406)
(90.142)
2.371 (84.403)
Rendimento s/ Títulos de renda fixa
12.229
21.460
8.654
25.467 equivalentes no exercício
Outras receitas financeiras
73
890
73
890 Caixa e equivalentes no início
211.933
302.075 218.018
302.421
Valor adicionado total a distribuir
736.162 5.322.699 727.886 5.377.623 do exercício
Caixa e equivalentes no final
Impostos federais
197.527
211.933 220.389
218.018
PIS e COFINS sobre JCP
9.790 168.139
- 184.268 do exercício
Transações que não envolvem
Imposto de renda e contribuição
856.990
- 406.309
38.550 caixa
social
Parcela de acervo cindido do
Remuneração de capitais de
investimento
28.910.811
terceiros
295.492
Despesas Financeiras
20.282
31.463
19.869
31.708 Efeito no ágio na cisão parcial
Juros s/ debêntures
6.781
- Efeito da cisão nos dividendos e
312.730
(157.681) 5.123.097 301.708 5.123.097 juros sobre o capital próprio
Lucros (prejuízos) retidos
Redução do capital social oriundo
Valor adicionado distribuído /
(7.084.637)
(retido)
736.162 5.322.699 727.886 5.377.623 da cisão parcial
Efeitos da cisão parcial no ajustes
As notas explicativas da administração
de avaliação patrimonial
(9.201.283)
são parte integrante das demonstrações financeiras.
(*) Período acumulado de 01/01/2019 a 09/09/2019, vide nota explicativa nº 2.2. Efeitos da cisão parcial na reserva de lucros
(13.233.113)
tos Financeiros. A participação da Cia. nos lucros ou prejuízos de seus investimentos
As notas explicativas da administração
em controlada em conjunto subsequentemente a aquisição é reconhecida na demonssão parte integrante das demonstrações financeiras.
tração do resultado. A participação da Cia. nos resultados abrangentes de seus investimentos em controlada em conjunto subsequentemente a aquisição é reconhe- (*) Período acumulado de 01/01/2019 a 09/09/2019, vide nota explicativa nº 2.2.
cida na demonstração do resultado abrangente. A participação da Cia. nas demais quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou
movimentações patrimoniais de seus investimentos em controlada em conjunto são tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Cia. tenha transferido, sigreconhecidos de forma reflexa no patrimônio líquido. As movimentações cumulativas nificativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros
subsequentes a aquisição são ajustadas contra o valor contábil do investimento. são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Quando a participação da Cia. nas perdas de uma controlada em conjunto for igual c. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são
ou superior a sua participação na controladas em conjunto, incluindo quaisquer outros compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direcebíveis, a Cia. não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em reito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção
obrigações ou efetuado pagamentos em seu nome. Os ganhos não realizados das de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneaoperações entre a Cia. e seus investimentos em controlada em conjunto são elimina- mente. 2.5 Impairment de ativos financeiros: A Cia. avalia no final de cada período
dos na proporção da sua participação nas mesmas. As perdas não realizadas também de relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos fisão eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) nanceiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas em conjunto foram altera- e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de imdas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela pairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento
Cia.. Se a participação acionária for reduzida, mas for retido o controle conjunto ou a inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem
influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de
reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada no resultado, ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios que a Cia.
quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:
em investimentos em controlada em conjunto, são reconhecidos na demonstração (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrado resultado. Em função de o ágio (goodwill), integrar o valor contábil dos investimen- to, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) a Cia., por
tos em controlada em conjunto, ele não é testado separadamente em relação ao seu razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de emvalor recuperável. Em vez disso, o valor contábil total do investimento é testado como préstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; (iv)
um único ativo, pela comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável. Tal torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
evidência pode ser obtida pela existência de uma queda relevante ou prolongada no (v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às
valor justo do título abaixo de seu custo. As participações da Cia. na sua controlada e dificuldades financeiras; (vi) dados observáveis indicando que há uma redução
mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos
na controlada em conjunto, excluídas as ações em tesouraria, são as seguintes:
% de participação no capital total financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não
Controladas
2019
2018 possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo
Direta (consolidada)
Litela Participações S.A.
100,00% na carteira; • condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com
as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para ativos não financeiros de longa
Em conjunto (avaliadas pelo MEP)
Vale S.A.
1,46%
20,98% (*) duração quando há indicação de redução do valor recuperável é identificado o menor
(*) Inclui 19,09% de participação direta e 1,89% de participação indireta por meio da grupo de ativos para os quais existam fluxos de caixa separadamente identificável
Litela Participações S.A. c. Demonstrações financeiras individuais: Nas demons- (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado teste de impairment para identrações financeiras individuais a controlada e a controlada em conjunto são contabi- tificar o valor recuperável desses ativos agrupados. Se identificada à necessidade de
lizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo. O valor recuperável é maior entre o valor
nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras em uso e o valor justo menos custos para venda. Os saldos de goodwill são testados
consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos para impairment pelo menos uma vez por ano. Em 31/12/2019 e 2018 não foi recoacionistas da controladora. 2.3 Moeda funcional e de apresentação: Os itens inclu- nhecida nenhuma provisão para fins de impairment nos ativos financeiros da Cia.. 2.6
ídos nas demonstrações financeiras da Cia. são mensurados usando a moeda do Caixa e equivalentes de caixa: Os montantes registrados na rubrica de caixa e
principal ambiente econômico, no qual as empresas atuam (“a moeda funcional”). As equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata e
que é a moeda funcional da Cia. e, também, a moeda de apresentação. 2.4 Ativos vencimento original em até três meses. 2.7 Títulos e valores mobiliários: Os títulos
financeiros: a. Ativos financeiros ao custo amortizado: São ativos financeiros e valores mobiliários possuem característica de ativos financeiros mensurados ao
com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo custo amortizado, com vencimento de longo prazo, liquidez imediata e estão registrae, são classificados segundo os preceitos do pronunciamento IFRS 9/ CPC 48 – Ins- dos acrescidos dos rendimentos financeiros (resultado). 2.8 Resultado financeiro:
trumentos Financeiros. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um
são classificados como ativos não circulantes). b.Reconhecimento e mensuração: contas a receber, a Cia. reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresAs compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de ponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original
negociação - data na qual a Cia. se compromete a comprar ou vender o ativo. Os in- do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos corporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita
da transação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros são baixados financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor
Continua
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recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber. É composta, basicamente,
pelos rendimentos de aplicações financeiras e juros Selic incidentes sobre os créditos
fiscais da Cia.. A despesa financeira é composta, basicamente, pela atualização
monetária de dividendos a pagar, pelos juros das debêntures emitidas pela Cia. e
tributos incidentes sobre as receitas financeiras. 2.9 Capital social: O capital social
está representado por ações ordinárias que são classificadas no patrimônio líquido,
todas sem valor nominal. O Conselho de Administração poderá, independentemente
de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas ações (capital autorizado), inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas até o limite autorizado. 2.10
Demonstração do valor adicionado: A Cia. divulga suas demonstrações do valor
adicionado (DVA), individuais e consolidadas, de acordo com os pronunciamentos
do CPC 09, que são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme prática contábil brasileira, aplicável a Cia.s abertas, que, entretanto
para as práticas internacionais pelo IFRS são apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. 3 Novas normas
e interpretações : IFRS 16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento
mercantil – Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que define
os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de leases (arrendamentos). O IFRS 16 substitui o IAS 17 – Leases e interpretações relacionadas. A adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não houve nenhum
impacto na adoção deste pronunciamento nas demonstrações financeiras da Cia.,
uma vez que não possui transações da natureza a que ele se refere. IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de impostos – Esclarece os critérios para mensuração e
reconhecimento do IAS 12 - Tributos sobre o lucro. A adoção foi requerida a partir de
1º /01/2019 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas
demonstrações financeiras da Cia.. 4 Gestão de riscos: A Cia. entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os riscos aos quais a Cia. está exposta decorrem, substancialmente, das operações realizadas pela Vale (conforme indicado logo abaixo), exceto em
relação a fatores de risco relacionados a taxa de juros, principalmente decorrentes da

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Tributos a recuperar
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Não circulante
Tributos a recuperar
Participação na Litela
Participações em controladas em conjunto
Intangível
Total do ativo
Passivo
Circulante
Tributos a recolher
Outros passivos
Não circulante
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Total do passivo
Total do acervo líquido
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
6 Caixa e equivalentes de caixa:

Saldos em
31/12/18

oscilação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remunera suas
aplicações financeiras, bem como incide sobre as debêntures que foram emitidas em
15/09/2019. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da taxa de
juros é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a
respeito da estratégia de gestão do risco. A Vale desenvolveu sua estratégia de
gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos
quais está exposta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis negociadas
no mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), como
também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com ela
(risco de crédito), aqueles inerentes aos processos produtivos (risco operacional) e
aqueles oriundos do risco de liquidez. 5 Cisão parcial: Em 8/05/2019 foi firmado o
Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Litel e Incorporação da versão da parcela cindida de seu patrimônio líquido pela Litela. Essa operação é parte do processo de
reorganização societária das sociedades envolvidas, o qual objetivou uma maior
simplificação e independência operacional e propiciou melhores condições para
traçar os seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos seus respectivos interesses
patrimoniais. A operação teve como uma de suas consequências a versão da parcela de patrimônio de Litel para Litela, com a transferência, entre essas Cia.s, do acervo
líquido contábil da parcela cindida. O critério utilizado para a avaliação do patrimônio
da Litel, com vistas à cisão parcial e consequente versão de parcela do mesmo à Litela, foi o valor do patrimônio líquido contábil cindido, apurado com base no balanço
patrimonial da Litel, levantado em 31/12/2018 relacionados no Laudo de Avaliação e
Verificação. As mutações patrimoniais ocorridas na Litel no período compreendido
entre a data do balanço que serviu de base para a determinação do acervo líquido
cindido e a data da aprovação da operação pelos quotistas das partes em 9 /09/2019
foram apropriadas pela Litel, exceto a equivalência patrimonial do mencionado período, que foi apropriada pela Litela, conforme Protocolo e Justificação. A cisão parcial
proposta acarretou a diminuição do patrimônio líquido contábil da Litel nos montantes
que foram vertidos à Litela conforme quadro demonstrado a seguir:
Litel
Litela
Saldos em Acervo cindido em Saldos mantidos Aumento patrimonial
09/09/19
09/09/19
em 09/09/19
em 09/09/19

211.933
366.034
312.730

214.684
384.287
312.730

(312.730)

214.684
384.287
-

312.730

12.675
3.322.280
32.534.653
357.604
37.117.909

12.675
3.183.230
28.108.123
322.833
32.538.562

(3.183.230)
(25.727.581)
(295.492)
(29.519.033)

12.675
2.380.542
27.341
3.019.529

25.727.581
295.492
26.335.803

81
218

827.236
238

-

827.236
238

-

4.593.953
4.594.252
32.523.657

827.474
31.711.088

(29.519.033)

827.474
2.192.055

26.335.803

7.106.481
14.491.807
10.925.369
32.523.657

7.106.481
14.806.252
9.917.402
(119.047)
31.711.088

(7.084.637)
(14.444.196)
(9.201.283)
1.211.083
(29.519.033)

21.844
362.056
716.119
1.092.036
2.192.055

19.699.290
7.717.549
(1.081.036)
26.335.803

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Disponibilidades
4
3
5
Fundos de Investimentos
197.506 211.930
- 218.013
CDB de aplicação automática
17
197.527 211.933
- 218.018
A Cia. possui uma política de investimentos que determina que suas aplicações de
recursos se concentrem em títulos de renda fixa. Em 31/12/2019 e 2018, as aplicações
foram remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). As aplicações em fundo de investimentos de curto prazo, administrado pela BB Administração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (Banco do Brasil), remuneradas pelo CDI, tiveram um rendimento acumulado
de 5,62% em 2019 (5,98% em 2018). 7 Títulos e valores mobiliários: O saldo de
Títulos e valores mobiliários em 31/12/2019, no valor de R$ 26.151, está relacionado
à aplicação em Certificado de Depósito Bancário - CDB do Banco Safra, remunerado
à 104,50% do CDI, com vencimento em 14/10/2020.
8 Tributos a recuperar :
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
IRPJ e CSLL
12.894 345.626
- 345.625
IRRF sobre recebimentos de JCP
15.876 28.580
- 28.580
IRRF sobre aplicações financeiras
914
4.503
4.849
29.684 378.709
- 379.054
Ativo Circulante
17.009 366.034
- 366.379
Ativo não circulante
12.675 12.675
- 12.675
29.684 378.709
- 379.054
A Cia. envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de
Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos
correntes. Em dezembro de 2018, a Cia. não apurou lucro tributável fazendo com que
todo o tributo sobre o lucro pago como antecipação durante o ano se transformasse
em crédito fiscal, por outro lado, em 2019, a Cia. apurou relevantes valores de tributos
a pagar, e utilizou o crédito apurado em 2018 para quitação. 9 Investimentos: a.
Investimentos – controladora
Dados das controladas
Litela
Vale
Patrimônio líquido em:
31 de dezembro de 2018
3.322.280 170.402.626
31 de dezembro de 2019
- 161.480.300
Lucro líquido (prejuízo) em:
31 de dezembro de 2018
460.111 25.656.526
31 de dezembro de 2019
- (6.671.445)
Percentual de participação em:
31 de dezembro de 2018
100%
19,09%
31 de dezembro de 2019
1,46%
Quantidade de ações possuídas em:
31 de dezembro de 2018
28.386.271 978.746.864
31 de dezembro de 2019
- 74.832.355
Movimentação dos investimentos
Litela
Vale
Total
Saldos dos investimentos em
31/12/2017
2.727.196 27.976.224 30.703.420
Dividendos e JCP deliberados
(109.276) (1.497.322) (1.606.598)
Reversão de dividendos propostos em
2017
69.987
69.987
Equivalência patrimonial
460.111 4.898.552 5.358.663
Ajustes de avaliação patrimonial Reflexo das controladas (1)
174.262 1.861.138 2.035.400
Ganho na variação de percentual de
participação
330.854
330.854
Entrega de ações para pagamento de
JCP
- (1.034.794) (1.034.794)
Saldos dos investimentos em
31/12/2018
3.322.280 32.534.652 35.856.932
Resultado de equivalência patrimonial
(130.047) (1.298.967) (1.429.014)
Ajustes de avaliação patrimonial reflexo das controladas (1)
(9.003)
(90.816)
(99.819)
Resultado de variação de percentual
de participação
(9.305)
(9.305)
Entrega de ações para pagamento de
JCP
(3.027.441) (3.027.441)
Parcela de acervo cindido do
investimento
(3.183.230)(25.727.581)(28.910.811)
Sub-total em 9/09/2019 após cisão
parcial
- 2.380.542 2.380.542
Equivalência patrimonial após cisão
parcial da Cia.:
Resultado de equivalência patrimonial
1.965
1.965
Ajustes de avaliação patrimonial reflexo das controladas (1)
79.668
79.668
JCP deliberados
- (105.840) (105.840)
Saldo de investimentos em 31/12/2019
- 2.356.335 2.356.335
Ágio do investimento em 31/12/2018
357.604
357.604
Baixa de parcela de ágio na entrega
das ações (2)
(34.771)
(34.771)
Efeito do ágio na cisão parcial da Cia.
- (295.492) (295.492)
Saldo de investimentos + ágio em
31/12/2019
- 2.383.676 2.383.676
(1) Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimônio
líquido das investidas são registrados de maneira reflexa em outros resultados abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. (2) Baixa do ágio decorrente
da variação do percentual de participação societária pela entrega de ações conforme
descrito na nota 12 (g). A amortização do ágio teve início em abril de 2001 e o saldo foi
amortizado, de forma linear, até 31/12/2008. O ágio não está sendo amortizado desde
então, porém, sujeito ao teste de recuperabilidade (impairment). Para fins de teste do
valor recuperável do investimento, a Cia. analisa anualmente indicadores internos e
externos, a partir de premissas disponíveis no mercado, tais como projeção de preço
dascommodities e volumes de produção. É considerado também o critério de valor de
mercado, utilizando o preço unitário das ações da Vale em 31/12/2019. Em 31/12/2019
e 2018, não foi reconhecida nenhuma provisão para fins de impairment nos ativos
financeiros da Cia.. i) Vale S.A.: A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto
com seus títulos negociado nas bolsas de São Paulo – B3 (Vale3), Nova York – NYSE
(VALE) e Paris – NYSE Euronext (Vale3). A Vale é produtora global de minério de
ferro e pelotas, matérias-primas essenciais para a indústria siderúrgica e produtores
de níquel, com aplicações na indústria de aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas
na produção de diversos produtos. A Vale também produz cobre, carvão térmico e
metalúrgico, manganês, ferroligas, metais do grupo de platina, ouro, prata e cobalto.
Em 14/08/2017, a Litel, a Bradespar S.A., o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
e a Mitsui & Co. Ltd. celebraram Acordo de Acionistas da Vale, vinculando 20% das
ações ordinárias de emissão da Vale com vigência até 9/11/2020 e sem previsão de
renovação. Na Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Vale realizada em
27/02/2018 foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$
2.539.006, correspondente ao valor total bruto de R$0,488511766 por ação ordinária,
destinado no resultado da Vale de 2017, cabendo a Litel o montante de R$ 494.109,
correspondente ao seu percentual de participação, que compõe o saldo inicial de
proventos a receber em 2018. Em Reunião do Conselho de Administração da Vale
realizada em 25/07/2018 foi aprovada a deliberação de proventos no montante de R$
7.694.078, correspondente ao valor total bruto de R$1,480361544 por ação ordinária,
cabendo a Litel os montantes de R$ 1.323.607 a título de juros sobre capital próprio
e R$ 173.715 a título de dividendos. Em 25/07/2018, o Conselho de Administração
da Vale aprovou um programa de recompra de suas ações ordinárias, limitado ao
máximo de 80.000 mil ações ordinárias. Esse programa poderá ser executado por um
período de até 12 meses e as ações recompradas serão canceladas após o término

do programa e/ou alienadas por meio dos programas de remuneração executiva. Em
virtude do programa supracitado, durante o exercício de 2019 a Vale utilizou 2.024.059
de ações em tesouraria para pagamento do programa Matching dos seus executivos
elegíveis, conforme previsto no seu programa de recompra de ações. Diante disso, em
31/12/2019, o capital social da Vale está dividido em 5.128.282 mil ações ordinárias,
excluídas as ações em tesouraria. A variação no percentual de participação ocorrida
em 2019, de -0,007538%, oriunda do programa de recompra de ações da Vale, gerou
uma perda de R$ 9.305. Em Assembleia Geral Extraordinária da Litel, ocorrida em
29/11/2018, foi deliberada a liquidação financeira de parte do saldo de JCP a pagar por
meio da entrega de 32.709.876 ações da Vale detidas pela Cia. aos seus acionistas,
correspondente ao montante de R$ 1.700.914, conforme descrito na nota 12 (g). O
valor contábil dessas ações que foram entregues, apresentadas na conta de Investimentos, era de R$ 1.034.794 e foi baixado para o resultado do exercício em Ganho
na alienação de participação societária. Como consequência, em comprimento aos
preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento em coligada, em controlada e em
empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve também a realização proporcional de resultados abrangentes, apresentados no patrimônio líquido, nos valores
de R$ 344.217 e R$ 34.200, respectivamente, para o resultado do exercício em Ganho
na alienação de participação societária, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Resultado da distribuição de ativos não financeiros
Receita na alienação do investimento
1.700.914
Custo na alienação do investimento
(1.034.794)
Realização de resultado abrangente na entrega de ações
344.217
Realização de resultado abrangente na alteração do percentual
de participação societária
34.200
Ganho total na alienação de participação societária
1.044.537
Em Assembleia Geral Extraordinária da Litel, ocorrida em 12 de agosto de 2019, foi
deliberada a liquidação financeira do saldo de dividendos e juros sobre capital próprio
a pagar, nos montantes de R$ 492.835 e R$ 3.804.936, respectivamente, por meio
da entrega de 95.167.645 ações da Vale detidas pela Cia. aos seus acionistas, conforme descrito na nota explicativa nº 12 (g). O valor contábil dessas ações que foram
entregues, apresentadas na conta de Investimentos, era de R$ 3.027.441 e foi baixado
para o resultado do exercício em Ganho na alienação de participação societária. Como
consequência, em comprimento aos preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento
em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto (IAS
28)”, houve também a realização proporcional de resultados abrangentes, reflexos e
próprios, apresentados no patrimônio líquido, nos valores de R$ 863.080 e R$ 45.067,
respectivamente, para o resultado do exercício em Ganho na alienação de participação
societária, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Ganho na alienação de participação societária
Receita na alienação do investimento
4.297.771
Custo na alienação do investimento
(3.027.441)
Realização de resultado abrangente na entrega de ações
863.080
Realização de resultado abrangente na alteração do percentual
de participação societária
45.067
Ganho total na alienação de participação societária
2.178.477
Em 9/09/2019, em virtude da Cisão Parcial da Litel, conforme descrito na nota explicativa 5, a Cia. transferiu 808.746.864 ações da Vale para a Litela. Após isso, o
investimento da Litel na Vale passou a corresponder a 74.832.355 ações ordinárias,
representativas de 1,46% do capital social total da Vale, excluídas as ações em tesouraria. Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 19/12/2019 foi
aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$ 7.253.260,
correspondente ao valor total bruto de R$ 1,414364369 por ação ordinária, cabendo
a Litel o montante de R$ 105.840. O rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida em 25/01/ 2019, gerou algumas provisões no balanço da Vale de 31/12/2019 no
montante de R$ 28.187.722, que estão apresentados de forma detalhada na nota
explicativa nº 15. (ii)Litela Participações S.A.: O saldo de investimento correspondia
a 28.386.271 ações ordinárias representativas de 100% do capital total e votante da
Litela, até a data da cisão parcial da Cia., ocorrida em 9/09/2019, em que a Cia. deixou
de ter participação na Litela. A Litela foi constituída em 30/01/2003 com o objeto social
da Litela é a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou
comerciais, com sede no país ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer
que sejam seus objetos sociais. Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cia.,
ocorrida em 30/04/2019, foi deliberado por unanimidade que os dividendos mínimos
obrigatórios relativos ao resultado do exercício de 2018 deveriam ser destinados à
reserva especial de dividendos não distribuídos, no valor de R$ 109.276, em função de
ser incompatível com a situação financeira da Cia. a distribuição. Esse valor compõe
o saldo final a receber em 2018. Até 9/09/2019, a Litela participava como acionista no
capital social da Vale, da qual possuía 97.026.670 ações ordinárias, representativas de
1,89% do capital social total, excluídas as ações em tesouraria. (iii)Dividendos e juros
sobre capital próprio: A movimentação de proventos deliberados e pagos por suas
controladas, referentes aos exercícios 2019 e 2018, está composta da seguinte forma:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Saldo Inicial
312.730 1.304.752
937.153
JCP deliberados no exercício
105.840 1.323.607
- 1.450.577
IRRF s/ JCP deliberados no
exercício
(15.876) (272.657)
- (298.813)
Recebimento de JCP no exercício
- (2.082.261)
- (2.088.918)
Dividendos deliberados no
exercício
282.992
190.379
Reversão de dividendos propostos pela Litela em 2017
- (69.987)
Recebimento de dividendos no
exercício
- (173.715)
- (190.379)
JCP liquidados com incorporação
de parcela cindida pela Litela
(312.730)
89.964
312.730
b. Investimentos - consolidado:
2019
2018
Vale S.A.
Vale
- 32.534.652
Vale (participação indireta no investimento da Litela)
- 3.225.276
- 35.759.929
Ágio sobre o investimento da Litel
357.604
Ágio sobre o investimento da Litela
403.345
760.949
- 36.520.878
A amortização do ágio teve início em abril de 2001 e o saldo foi amortizado, de forma
linear, até 31/12/2008. O ágio não está sendo amortizado desde então, porém, sujeito
ao teste de recuperabilidade (impairment). 10 Debêntures:
Encargos financeiros
2019
Modalidade
Em moeda nacional
Primeira emissão de debêntures
112% do CDI
456.591
Custos de captação de debêntures
(2.009)
454.582
Passivo circulante
5.870
448.712
Passivo não circulante
454.582
Em 15/09/2019, a Cia. realizou a sua primeira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de
R$ 450 milhões, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada. Foram emitidas
450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) debêntures, cada uma com o valor nominal
de R$ 1.000,00, sendo remuneradas ao custo de 112% do CDI. As debêntures foram
reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar
é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os saldos
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os recursos captados
por meio da emissão de debêntures estão sendo utilizados para reforço de caixa da

Cia.. O montante em 31/12/2019 apresenta o seguinte cronograma de vencimento:
Debêntures Custos transação Total líquido
2020 (*)
6.591
(721)
5.870
2021
300.000
(721)
299.279
2022
150.000
(567)
149.433
456.591
(2.009)
454.582
(*) Refere-se aos encargos financeiros calculados até 31/12/2019, que serão pagos
em outubro de 2020. A Deliberação CVM nº 550, de 17/10/2008 dispõe que as Cia.s
abertas devem divulgar, em nota explicativa específica, informações qualitativas e
quantitativas sobre todos os seus instrumentos financeiros, reconhecidos ou não
como ativos ou passivos em seu balanço patrimonial. Os principais riscos atrelados
às debêntures de emissão da Cia. estão ligados à variação do CDI (Certificado de
Depósito Interbancário). A instrução CVM nº 475, de 17/12/2008, dispõe sobre a
apresentação de informações sobre instrumentos financeiros, em nota explicativa
específica, e sobre a divulgação do quadro demonstrativo de análise de sensibilidade.
Supondo: (i) que o cenário de exposição das debêntures indexadas a taxas de juros
variáveis em 31/12/2019 seja mantido, e (ii) que o CDI anual acumulado nos últimos
12 meses, para esta data base, permaneça estável (CDI: 5,94% a.a.), os efeitos que
seriam registrados nas demonstrações financeiras para os próximos 12 meses seria
uma despesa financeira de R$ 30.376. Caso ocorram oscilações no CDI de acordo com
os três cenários definidos abaixo, o valor da despesa financeira seria impactado em:
Aumento Aumento
ExposiCe- do índice do índice
ção
nário
em 25% em 50%
Instrumentos
(R$ mil) Taxa 1 (*)
(**)
(**)
112%
Debêntures
456.591 do CDI 4.566
13.301
22.037
Variação da despesa financeira
4.566
13.301
22.037
(*) Para a análise de sensibilidade do cenário 1 foi considerado o CDI de 6,94%,
demonstrando aumento projetado de 1% quando comparado com o CDI acumulado
dos últimos 12 meses. (**) Conforme requerimento da Instrução CVM n° 475/08, os
percentuais de aumento dos índices foram aplicados sobre os índices do cenário 1.
11 Imposto de renda e contribuição a pagar/ Tributos a pagar:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
IRPJ e CSLL
29.342
9
PIS e COFINS
9.827
42
47
Tributos retidos s/ serviços
tomados
9
36
38
Outros tributos a pagar
5
3
3
39.183
81
97
Para os anos-calendário 2019 e 2018 a Cia. optou pelo regime de lucro real anual. A
variação do saldo de tributos a recolher decorre do montante de juros sobre capital
próprio deliberado pela Vale em 2019. 12 Patrimônio líquido: a. Capital social: Em
31/12/2018, o capital social subscrito e integralizado, que compõe o patrimônio líquido
para fins contábeis, no montante de R$ 7.106.481, era composto por 275.514.349
ações, sendo 247.128.345 ações ordinárias, 730 ações preferenciais Classe A e
28.385.274 ações preferenciais classe B, todas sem valor nominal. A participação
acionária era assim distribuída:
Quantidade de ações
Acionistas
ON
%
PNA
%
Fundo de Investimento em Ações Banco
do Brasil Carteira Ativa
193.740.143 78,40% 249 34,11%
Fundo de Investimento em Ações
Carteira Ativa II
31.688.443 12,82% 26 3,56%
Singular Fundo de Investimento em
Ações
2.583.919 1,05%
2
0,27%
Fundação dos Economiários Federais FUNCEF
74
0,00% 146 20,00%
Fundação Petrobras de Seguridade
Social - PETROS
19.115.693 7,74% 161 22,05%
Fundação CESP
73
0,00% 146 20,00%
247.128.345 100,00% 730 100,00%
Quantidade de ações
Acionistas
PNB
%
Total
%
Fundo de Investimento em Ações
Banco do Brasil Carteira Ativa
28.385.274 100,00% 222.125.666 80,62%
Fundo de Investimento em Ações
Carteira Ativa II
0,00% 31.688.469 11,50%
Singular Fundo de Investimento
em Ações
0,00% 2.583.921 0,94%
Fundação dos Economiários
Federais - FUNCEF
0,00%
220
0,00%
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS
0,00% 19.115.854 6,94%
Fundação CESP
0,00%
219
0,00%
28.385.274 100,00% 275.514.349 100,00%
Em 6/09/2019, por solicitação do único acionista da Litel detentor da totalidade de
ações preferenciais de classe B emitidas pela Cia., conforme facultado no Estatuto
Social da Cia., foi realizada a conversão da totalidade de tais ações preferenciais de
classe B em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial classe
B para 01 (uma) ação ordinária. Em virtude da cisão parcial da Cia. aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 9/09/2019 (vide nota explicativa nº 5),
houve uma redução no capital social de R$ 7.084.637, passando a totalizar, a partir
desta data, o montante de R$ 21.844, mediante o cancelamento de 60.018.946 ações
ordinárias. Na mesma Assembleia, foi aprovada a conversão da totalidade das ações
preferencias de classe A de emissão da Cia. em ações ordinárias na proporção de
1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária. Diante disso, o capital social
subscrito e integralizado da Cia. passou a ser de R$ 21.884 em 31/12/2019, composto por 215.495.403 ações ordinárias, todas sem valor nominal. Em 31/12/2019 a
participação acionária da Cia. está assim distribuída:
Quantidade de ações
Acionistas
ON
%
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil
Carteira Ativa
173.737.086 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II
24.785.349 11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 14.951.594 6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações
2.021.031 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
172 0,00%
Fundação CESP
171
0,00%
215.495.403 100,00%
b. Reserva legal: Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido apurado
em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária de 20%
do capital social. Seu saldo em 31/12/2019 é de R$ 4.369 (R$ 1.421.296 em 2018). A
Cia. deixou de constituir em 2012 a reserva legal por ter atingido os limites legais. c.
Reserva de lucros a realizar: Constituída em função de lucros existentes economicamente, mas não disponíveis financeiramente, oriundos dos ajustes do investimento
pelo método da equivalência patrimonial. Essa reserva, no montante de R$ 1.096.426
(R$ 13.070.511 em 2018), poderá ser distribuída como dividendos na medida em que
os lucros forem realizados ou tornarem-se financeiramente disponíveis. d. Reserva
especial de dividendos não distribuídos: Refere-se aos dividendos mínimos obrigatórios, relativos ao resultado do exercício de 2018 que não foram distribuídos, por
ser incompatível com a situação financeira da Cia., conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2019. e. Distribuição de resultados:
Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos obrigatórios
correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com a lei
societária. Os montantes de passivos circulantes correspondentes aos dividendos a
pagar representam obrigações da Cia. junto a seus acionistas. A Cia. delibera sobre
o pagamento desses passivos com base no fluxo de dividendos que são recebidos da
Vale. A administração acredita que os proventos a serem recebidos de Vale no futuro,
serão suficientes para quitar os proventos em aberto, além dos dividendos mínimos
obrigatórios gerados anualmente. A base de cálculo dos dividendos, bem como as
antecipações efetuadas e o valor proposto relativo ao exercício findo em 31/12/2019
e 2018, é como segue:
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(157.681) 5.123.097
Parcela de acervo cindido em lucros acumulados (*)
1.211.083
Juros sobre capital próprio deliberados em RCA
- 966.330
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório
- 314.444
Total distribuído
- 1.280.774
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro
líquido do exercício
0%
25%
(*) A parcela de lucros acumulados oriunda da cisão da Cia., líquida do prejuízo do
exercício, foi destinada à reserva de lucros a realizar. f. Lucro básico por ação: O lucro
básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Cia., pela quantidade média ponderada do total de ações emitidas durante o exercício.
Em 9/09/2019 houve variação na quantidade de ações ordinárias e preferenciais da
Cia., conforme descrito no item (a) acima.
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(157.681) 5.123.097
Média ponderada de ações em poder dos acionistas
256.933 275.514
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – R$
(0,6137) 18,5947
g. Dividendos e juros sobre capital próprio: Em 28/02/2018, o Conselho de
Administração da Litel deliberou R$ 184.738 a título de juros sobre capital próprio
relativos à reversão parcial da reserva de lucros a realizar constituída em exercícios
anteriores. Em 25/05/2018, os diretores da Cia. autorizaram a liquidação financeira
de juros sobre capital próprio remanescentes da deliberação ocorrida na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 29/06/2012 e parte da deliberação ocorrida
em 28/12/2012, totalizando o montante de R$ 554.217. Em 30/07/2018, o Conselho
de Administração da Litel deliberou R$ 485.747 a título de JCP relativos à antecipação
da destinação do resultado do exercício de 2018. Na Assembleia Geral Extraordinária
da Litel iniciada em 29/11/2018, suspensa e encerrada em 7/12/2018, foi aprovado
o pagamento dos juros sobre o capital próprio, mediante a entrega aos acionistas de
ações da Vale, abaixo discriminados: (i) Parcela final dos juros sobre o capital próprio
deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/12/2012,
no valor de R$ 279.800; (ii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 28/06/2013, no valor de R$ 644.920; (iii)
Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27/12/2013, no valor de R$ 523.500; e (iv) Primeira parcela dos juros sobre
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em
30/06/2014, no valor de R$ 252.694. O valor remanescente de R$ 353.797 terá a data
e a forma do seu pagamento oportunamente definido pela Administração da Cia.. O
valor total pago aos acionistas foi de R$ 1.700.914, sendo tal quantia restituída aos
acionistas proporcionalmente à participação de cada um no capital social da seguinte
forma: (i) considerando que ações são indivisíveis, a Cia. realizou a entrega, na data de
10/12/2018, de 32.709.876 ações ordinárias de emissão da Vale que a Cia. possuía,
cujo valor de mercado, utilizando o fechamento do dia 29/11/2018, era de R$ 52,00; e
(ii) a distribuição em dinheiro, até a data de 12/12/2018, de R$ 165,36, nas seguintes
condições: (a) foi atribuída 0,11872294962 ações da Vale para cada 01 (uma) ação de
emissão da Cia. e as respectivas frações em dinheiro; e (b) os acionistas com direito à
restituição de menos de 0,11872294962 ações de emissão da Vale receberam o valor
equivalente às suas participações em dinheiro. Em 28/12/2018, o Conselho de Administração da Litel deliberou R$ 480.583 a título de juros sobre capital próprio relativos
à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2018. Na Assembleia Geral
Extraordinária ocorrida em 12/08/2019, foi deliberado o pagamento dos proventos
abaixo discriminados, mediante entrega de 95.167.645 ações de emissão de Vale,
correspondentes aos montantes de R$3.804.936 a título de juros sobre capital próprio
e R$ 492.835 a título de dividendos, conforme cotação da ação da Vale na referida
data de 45,16 reais. (i) Parcela final dos Juros sobre o capital próprio deliberados na
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Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/06/2014, no valor de R$ Paraopebas no Sistema Sul, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil (“Bar- valor de R$ 400 milhões, o qual foi integralmente pago em 2019. (b.iii) Governo Fede353.797; (ii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de ragem de Brumadinho”), ocorrido em 25/01/2019. Em 25/01/2019, uma barragem de ral, Estado de Minas Gerais, Ministério Público: Em 20/02/2019, a Vale firmou um
Administração realizada em 29/12/2014, valor total de R$ 598.255; (iii) Juros sobre o rejeitos (“Barragem I”) rompeu na mina Córrego do Feijão, no município de Brumadi- acordo preliminar junto ao Estado de Minas Gerais, ao Governo Federal, e represencapital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em nho, Minas Gerais. O rompimento liberou um fluxo de rejeitos, destruindo algumas tantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
30/06/2015, no valor de R$ 547.168; (iv) Juros sobre o capital próprio deliberados na das instalações da Vale, afetando as comunidades locais e causando impacto no meio da Defensoria Pública Federal e do Estado de Minas Gerais, nos termos do qual a
Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/12/2015, no valor total de ambiente. Os rejeitos liberados causaram um impacto de cerca de 315 km de exten- Vale assumiu a obrigação de realizar, mediante prévio cadastro, pagamentos emerR$ 6.000; (v) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de são, atingindo as proximidades do rio Paraopeba. O rompimento da barragem em genciais de indenização aos moradores de Brumadinho e das comunidades que
Administração realizada em 31/03/2016, no valor total de R$ 14.000; (vi) Juros sobre Brumadinho (“evento”) resultou em 270 fatalidades ou fatalidades presumidas. A mina estiverem localizadas até um quilômetro do leito do Rio Paraopeba, desde Brumadinho
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em do Córrego do Feijão faz parte do complexo de Paraopeba, no Sistema Sul. A Barra- até a cidade de Pompéu. Em razão desse acordo, a Vale antecipou as indenizações
30/06/2016, no valor total de R$ 14.000; (vii) Juros sobre o capital próprio deliberados gem I continha aproximadamente 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mi- por meio de pagamentos mensais, os quais variaram em função da idade dos benena Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/09/2016, no montante total nério de ferro e estava inativa desde 2016 (ou seja, sem descarte adicional de rejeitos). ficiários e outros fatores, durante um período de 12 meses. Em 28/11/2019, foi homode R$14.000; (viii) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho A Barragem I foi construída através da construção de camadas sucessivas (alteamen- logada a prorrogação, por mais 10 meses, a partir do dia 25/01/2020, dos pagamentos
de Administração realizada em 31/01/2017, no valor total de R$ 14.000; (ix) Juros sobre to) sobre os rejeitos acumulados no reservatório, uma técnica conhecida como mé- emergenciais aos atingidos pelo rompimento da barragem. (b.iv) Reparação e
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em todo “a montante”. Existem dois outros métodos de alteamento, o método “a jusante” compensação ambiental: Em 8/07/2019, a Vale celebrou um acordo com a Cia. de
28/04/2017, no valor total de R$ 369.147; (x) Juros sobre o capital próprio deliberados e o método “centro de linha”. Cada um desses métodos apresenta um perfil de risco Saneamento de Minas Gerais (“COPASA”) para implementar diversas ações de
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/08/2017, no valor total de diferente. A Vale vem adotando as ações necessárias para o amparo das vítimas e a limpeza das áreas afetadas e melhorias no sistema de captação de água ao longo do
R$ 367.464; xi) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de mitigação e reparação dos danos sociais e ambientais, decorrentes do rompimento rio Paraopeba e de outros pontos de coleta de água próximos à área afetada. AdicioAdministração realizada em 28/09/2017, no valor total de R$ 356.037; (xii) Juros sobre da barragem. A Vale proporcionou suporte mediante diversas frentes de ação, com nalmente, a Vale mobilizou a dragagem de parte do material liberado, incluindo a
o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em o objetivo de assegurar toda a assistência humanitária necessária aos afetados pelo limpeza e o desassoreamento da calha do rio Paraopeba. c) Despesas incorridas:
28/02/2018, no valor total de R$ 184.738; (xiii) Juros sobre o capital próprio deliberados rompimento da barragem. A Vale tem se concentrado na prevenção de eventos simi- A Vale incorreu em gastos que não se qualificam para o reconhecimento de provisão
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/07/2018, no valor total de lares, através da descaracterização acelerada de barragens a montante e de centro e, portanto, o montante de R$ 2,9 bilhões foi reconhecido diretamente no resultado
R$ 485.747; (xiv) Juros sobre o capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de de linha. Adicionalmente, a Vale determinou a suspensão da Política de Remuneração do exercício findo em 31/12/2019. Estes gastos referem-se a serviços de comunicação,
Administração realizada em 28/12/2018, no valor total de R$ 480.583; e, (xv) Parcela aos Acionistas e de qualquer outra deliberação relacionada à recompra de ações. acomodação e assistência humanitária, equipamentos, serviços jurídicos, água,
remanescente dos Dividendos Complementares ao mínimo obrigatório deliberados Como consequência do rompimento da barragem, a Vale reconheceu no resultado ajuda alimentícia, impostos, entre outros. d) Paradas de operação: A Vale possui
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28/04/2017 no valor um impacto total de R$ 28,8 bilhões no exercício findo em 31/12/2019 para atender algumas operações paralisadas devido a decisões judiciais ou análises técnicas rehistórico de R$ 421.160, valor este que foi corrigido pelo CDI da data da deliberação aos compromissos assumidos pela Vale, incluindo descaracterização de barragens, alizadas pela Vale em suas estruturas de barragens a montante. A Vale registrou uma
até a data do efetivo pagamento, no montante de R$ 71.675 sendo R$ 18.272 em 2019. indenizações e doações concedidas aos que foram afetados pelo evento, gastos com perda relacionada à parada de operação e capacidade ociosa do segmento de mineEm 27/12/2019, o Conselho de Administração da Litel deliberou R$ 6.500 a título de reparação das áreas afetadas e compensação à sociedade. a) Descaracterização rais ferrosos reconhecido no resultado como “Pré-operacionais e paradas de operação”
reversão da reserva especial de dividendos e da reserva legal, nos montantes de R$ das barragens: (a.i) Barragens da Vale: Em 29/01/2019, a Vale informou ao merca- no valor de R$ 2,9 bilhões no exercício findo em 31/12/2019. Durante o ano de 2019,
6.282 e R$ 218, respectivamente. A movimentação de proventos propostos e pagos do e às autoridades brasileiras a decisão de acelerar o plano de descaracterização algumas destas operações retornaram parcialmente e a Vale está trabalhando em
pela administração aos acionistas da Cia. referentes aos exercícios de 2019 e 2018 de todas as suas barragens de rejeitos construídas pelo método de alteamento a medidas técnicas e legais para a retomada da capacidade total das operações paraestá composta da seguinte forma:
montante (o mesmo método da Barragem de Brumadinho) localizadas no Brasil. A lisadas. e) Baixa de ativos: Como resultado do evento e em conjunto com a decisão
2019
2018 descaracterização significa que a estrutura será desmobilizada e perderá por com- de aceleração do plano de descaracterização das barragens a montante, a Vale reSaldo Inicial
4.593.953
5.355.047 pleto as características de barragem. Após o evento, a Agência Nacional de Mineração conheceu uma perda de R$ 904 milhões como “Redução ao valor recuperável e
JCP deliberados no exercício
6.500
1.151.068 (“ANM”) estabeleceu novos critérios de segurança de barragens, determinando a baixa de ativos não circulante” no exercício findo em 31/12/2019, referente à baixa
Pagamento de JCP no exercício
(3.804.946) (2.255.131) descaracterização de estruturas construídas pelos métodos de alteamento a mon- dos ativos da mina Córrego do Feijão e os relacionados às demais barragens a monDividendos deliberados no exercício
314.444 tante. Antes do evento, os planos para a descaracterização dessas barragens até tante no Brasil. f) Contingências e outras questões legais: A Vale está sujeita a
Atualização monetária de dividendos a pagar
18.272
28.525 então eram baseados em métodos que asseguravam a estabilidade física e química contingências significativas em razão do rompimento da Barragem de Brumadinho.
Pagamento de dividendos no exercício
(492.835)
- das estruturas, sem necessariamente prever, em todos os casos, a retirada completa A Vale é parte em diversas investigações e processos judiciais e administrativos
Reversão de deliberação para reserva especial
(314.444)
- e eventual processamento dos rejeitos contidos nas barragens. Desde o evento, a movidos por autoridades e pessoas afetadas. A Vale está avaliando essas contingênSaldo final
6.500
4.593.953 Vale vem trabalhando para desenvolver um plano detalhado de engenharia para a cias e poderá realizar provisões, com base na evolução desses processos. Em função
13 Despesas administrativas:
Controladora
Consolidado descaracterização de cada uma dessas barragens. Os planos atualizados indicam desses processos, cerca de R$ 6,4 bilhões de ativos da Vale estão bloqueados em
2019
2018 2019
2018 que para algumas dessas barragens “a montante”, a Vale terá primeiramente que 31/12/2019, sendo que deste montante cerca de R$ 504 milhões foram bloqueados
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros) (3.754) (13.694) (3.387) (14.135) reforçar à jusante os maciços dessas estruturas, para então concluir a descaracteri- nas contas bancárias da Vale e R$ 5,9 bilhões foram convertidos em depósitos judiciais.
Remuneração de conselheiro
(66)
(109)
(26)
(109) zação, de acordo com as condições geotécnicas e geográficas de cada uma delas. Para o evento de Brumadinho, a Vale dispõe de garantias adicionais no montante de
Tributos e Contribuições (*)
(9.804) (168.161)
(6) (184.290) Também foi considerada a necessidade de construção de contenções adicionais para R$ 5,6 bilhões, que foram apresentadas em juízo e utilizadas para liberar o respectivo
Outros
(14)
(8)
(15)
(10) algumas estruturas, de acordo com seu nível de segurança. Como consequência valor em depósito judicial durante o exercício findo em 31/12/2019. O custo relacio(13.638) (181.972) (3.434) (198.544) dessa decisão e seguindo os novos padrões estabelecidos pela ANM, a Vale avaliou nado à estas garantias adicionais foram de R$ 36 milhões e está registrada como
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de JCP suas estruturas de barragem e registrou uma provisão referente à descaracterização despesa financeira na demonstração do resultado da Vale do exercício findo em
das estruturas a montante, certas estruturas denominadas “centro de linha” e diques 31/12/2019.(f.i)Sançõesadministrativas:A Vale foi notificada da imposição de multas
deliberado pela Vale.
14 Resultado financeiro:
Controladora
Consolidado de contenção, que foram identificadas até o momento. A Vale elaborou projetos de administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
2019
2018
2019
2018 engenharia para estas estruturas e os custos totais esperados para realizar todos os Renováveis (“IBAMA”), no montante de R$ 250 milhões, que a Vale espera liquidar
projetos de descaracterização resultaram em uma provisão de R$ 10 bilhões, reco- através de projetos ambientais. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente – SEMA
Receitas financeiras
Aplicações financeiras
12.229 21.460 8.654 25.467 nhecida na demonstração do resultado. A movimentação da provisão no exercício de Brumadinho, impôs multas administrativas no montante total de R$ 181 milhões.
Ambos os valores estão registrados em 31/12/2019. (f.ii)AçõescoletivasnosEstados
Variações monetárias - créditos fiscais
20.356 2.078 16.853 2.596 findo em 31/12/2019 está demonstrada a seguir:
2019 Unidos: A Vale e alguns de seus atuais e ex-executivos foram indicados como réus
73
890
73
890 Em R$ milhões
Outras receitas financeiras
10.274 em Reclamações para potenciais ações coletivas perante Tribunais Federais de Nova
32.658 24.428 25.580 28.953 Provisão
Pagamentos
(642) York, ajuizada por detentores de valores mobiliários - American Depositary Receipts
Despesas financeiras
Juros apropriados
402 (“ADRs”) - de emissão da Vale, com base na legislação Federal Norte Americana
Variações monetárias - dividendos a
10.034 sobre valores mobiliários. As Reclamações foram consolidadas por meio de uma
pagar
(18.272) (28.525) (18.272) (28.525) Saldo em 31 de dezembro
1.247 única Reclamação (“amended complaint”) ajuizada pelo Autor principal (“Autor” ou
Tributos sobre receitas financeiras
(1.516) (1.094) (1.186) (1.338) Passivo circulante
8.787 “Lead Plaintiff”) em 25/10/2019 perante o Tribunal do Eastern District em Nova York.
Juros s/ debêntures
(6.591)
- Passivo não circulante
10.034 O Autor alega que a Vale teria feito declarações falsas e enganosas ou deixado de
Outras despesas financeiras
(494) (1.844)
(411) (1.845) Passivo
(26.873) (31.463) (19.869) (31.708) A mensuração dos custos e o reconhecimento da referida provisão levam em fazer divulgações relativas aos riscos de um rompimento da barragem I da mina do
Resultado financeiro líquido
5.785 (7.035) 5.711 (2.755) consideração diversas premissas e estimativas que dependem de fatores, alguns Córrego do Feijão e sobre a adequação de seus programas e procedimentos. O
dos quais não estão sob o controle da Vale. As principais estimativas e premissas Autor não especificou valores dos prejuízos alegados nessa demanda. Em 13/12/2019,
15 Reconciliação dos tributos sobre o lucro – Demonstração do resultado:
Controladora
2019
2018 críticas aplicadas consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido a Vale apresentou a defesa preliminar (“motion to dismiss”) à Reclamação consolidaLucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro
699.309
5.123.097 que foi baseado nas informações históricas disponíveis e na interpretação das leis da. A Vale pretende defender-se desse processo e preparar uma defesa completa
e regulamentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; contra todas as alegações. Com base na avaliação dos consultores jurídicos da Vale
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação
- 34%
237.765
1.741.853 (iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as au- e dado o estágio muito preliminar, a expectativa de perda deste processo é classificaAjustes que afetaram o cálculo dos tributos:
619.225 (1.741.853) toridades competentes; e (iv) atualização na taxa de desconto. Portanto, mudanças da como possível. No entanto, em vista da fase inicial da potencial ação coletiva acima
Receita de juros sobre o capital próprio
35.986
618.023 nas premissas e estimativas relevantes poderão resultar em alteração significativa no mencionada, não é possível, no momento, estimar com confiabilidade o potencial
montante provisionado em 31/12/2019. (a.ii) Barragens de coligadas e joint ventures: montante envolvido. g) Seguros: A Vale está negociando com as seguradoras com
Benefício tributário sobre os juros sobre o capital
próprio
(2.210)
(391.363) Algumas das investidas da Vale também operam estruturas de barragens semelhantes base nas suas apólices de seguro de risco operacional, responsabilidade civil, mas
Resultado de participações societárias
485.197 (1.821.946) e conforme detalhado na nota explicativa nº 22 das suas demonstrações financeiras, essas negociações ainda estão em um estágio inicial. Qualquer pagamento de indeVariação no % de participação societária
3.164
(112.490) a Vale reconheceu uma provisão de R$ 993 milhões durante o ano de 2019 como nizações dependerá da definição de cobertura dos seguros, com base nessas apóliResultados de alienação de investimento
163.207
(108.997) “Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures”, em ces e na avaliação do montante da perda. Em função das incertezas relacionadas ao
Prejuízos fiscais
(72.662)
72.662 relação à descaracterização da barragem de rejeitos de Germano, de propriedade da tema, nenhuma indenização para a Vale foi reconhecida nas demonstrações finanOutros
6.544
2.257 Samarco Mineração S.A. b) Provisão para compensação e acordos: A Vale vem ceiras da Vale. Política contábil: As provisões são mensuradas ao valor presente
Tributos sobre o lucro
856.990
- trabalhando junto às autoridades competentes e com a sociedade para reparar os aplicando a melhor estimativa da Administração em relação aos desembolsos reque16 Contingências: A Cia. é parte envolvida em processos cíveis e de outras nature- impactos ambientais e sociais decorrentes do evento. Nesse sentido, a Vale realizou ridos para liquidar a obrigação presente na data de apresentação das demonstrações
zas. O risco de perda associado a cada processo é avaliado periodicamente pela negociações e celebrou acordos com as autoridades competentes, bem como com financeiras. A taxa de desconto usada para determinar o valor presente é uma taxa
administração em conjunto com seus consultores jurídicos internos e externos e leva as pessoas afetadas pelo evento. A Vale também celebrou termos de doação para o antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro
em consideração: (i) histórico de perda envolvendo discussões similares; (ii) entendi- município de Brumadinho, instituições, famílias com entes desaparecidos ou faleci- no tempo e dos riscos específicos do passivo. O aumento da provisão devido à pasmentos dos tribunais superiores relacionados a matérias de mesma natureza; (iii) dos, famílias que residiam e desenvolviam atividades produtivas na área da Zona de sagem do tempo é reconhecido como despesa de juros. Não são constituídas providoutrina e jurisprudência aplicável a cada disputa. Com base nessa avaliação, a Cia. Autossalvamento da barragem de Brumadinho. A Vale também está desenvolvendo sões para perdas operacionais futuras. Estimativas e julgamentos contábeis críconstitui provisão para contingência para aqueles processos cuja avaliação de risco estudos e projetos para a recuperação da vegetação e para assegurar a segurança ticos: A mensuração da provisão requer o uso de julgamentos, estimativas e
é considerada como provável de perda. Em 31/12/2019 e 2018, a Cia. não possui geotécnica das estruturas remanescentes na mina do Córrego do Feijão, incluindo a premissas significativas. A provisão reflete os custos estimados para cumprir a obrinenhum processo considerado como de perda provável. Os processos contingentes remoção e descarte adequado dos rejeitos, principalmente ao longo do rio Paraopeba. gação da Vale em relação ao evento. A provisão pode ser afetada por fatores que
avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente, Adicionalmente, a Vale conta com estruturas dedicadas para o tratamento dos animais incluem, mas não estão limitados a: (i) alterações nas leis e regulamentos, (ii) variação
sendo apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações financeiras, resgatados, possibilitando o atendimento emergencial e recuperação. A movimentação dos preços correntes estimados de custos diretos e indiretos relacionados a insumos
conforme preceitos estabelecidos no CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e da provisão no exercício findo em 31/12/2019 está demonstrada a seguir:
2019 e serviços, (iii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos custos estimados, (iv)
ativos contingentes (IAS 37). Litígios Elétron: Em 26/09/2018, foi homologado pelo Em R$ milhões
10.582 mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, (v) quantidade de
juízo da 5ª Vara Empresarial o termo de Transação Extintiva de Litígio (“Transação”) Provisão para compensação social e econômica
4.591 pessoas com direito aos pagamentos de indenização, (vi) resolução de questões
entre Litel, Bradespar e Elétron, nos autos da Ação de Execução, encerrando de todos Provisão para reparação e compensação ambiental
(3.340) legais potenciais e existentes, (vii) premissas demográficas, (viii) premissas atuariais
os três litígios que envolviam as partes (Arbitragem nº 2010.00863 - “Expansão Vale- Pagamentos
189 e (ix) atualizações na taxa de desconto. Desta forma, os valores efetivamente incorpar”, Ação de Execução nº 0338801-16.2014.8.19.0001 e Arbitragem nº 2015.00905 Juros apropriados
– 3ª Arbitragem) além das ações anulatórias distribuídas por Litel (Ação Anulatória nº Saldo em 31 de dezembro
12.022 ridos pela Vale poderão diferir dos valores atualmente provisionados, em razão da
confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, alguns
0093326-60.2010.8.19.0001 e Ação Anulatória nº 0495870-19.2011.8.19.0001) e
ações anulatórias propostas por Bradespar, assim como todos os recursos e inciden- Passivo circulante
6.319 dos quais não estão sob o controle da Vale. Essas mudanças podem resultar em um
tes a elas relacionados. Em contrapartida para o encerramento dos litígios, Litel e Passivo não circulante
5.703 impacto material no valor da provisão em períodos futuros. Em cada data de relatório,
Bradespar efetivaram o pagamento na mesma data do valor de R$ 2.820.000, de Passivo
12.022 a Vale reavaliará as principais premissas utilizadas na preparação dos fluxos de
forma solidária e na proporção de 50% cada uma em moeda nacional corrente. Ex- O montante total dessa provisão pode variar em decorrência do estágio preliminar das caixa projetados e ajustará a provisão, quando necessário. 19 Eventos subsequentinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC, a Elétron conferiu quitação à Litel e negociações em andamento, prazos e escopo dos programas, que estão sujeitos à tes: Pandemia - Coronavírus: Coronavírus é uma família de vírus que causam inBradespar, e Litel e Bradespar à Elétron, de forma ampla, geral e irrestrita, em caráter aprovação e consentimento das autoridades competentes. Além disso, a Vale está fecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por
irretratável e irrevogável, sobre todas e quaisquer divergências existentes e que em negociação com o Governo do Estado de Minas Gerais (“GEMG”) e outras auto- coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um
possam existir relativos aos eventos ocorridos por força dos fatos objeto das ações ridades competentes para um acordo adicional de indenização por danos coletivos e resfriado comum. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após
judiciais e arbitrais, bem como sobre quaisquer fatos acerca da sua participação na compensação para a sociedade e o meio ambiente. O objetivo da Vale com um po- casosregistradosnaChina.Provocaadoençachamadadecoronavírus (COVID-19).
Valepar e das obrigações constantes do Acordo de Acionistas Valepar. O valor de R$ tencial acordo é proporcionar um acordo estável para a execução das reparações e De uma forma geral, a principal forma de transmissão dessa doença se dá por con1.410.000, correspondente aos 50% de responsabilidade da Litel, foi contabilizado compensações, com a suspensão dos processos civis existentes. O acordo potencial tato próximo de pessoa a pessoa. Devido ao grande alastramento mundial da doenno resultado do exercício em 26/09/2018 (R$ 1.185.386 já havia sido contabilizado ainda é muito incerto e está sujeito à conclusão das negociações em andamento e à ça, caracterizado como pandemia, no início de fevereiro de 2020, foi sancionada no
no trimestre findo em 30/06/2018, ainda como uma provisão). Em novembro de 2018, aprovação pela Vale, Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério Público e por Brasil a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
a Litel propôs ação em face de Bradespar e Bradesplan pleiteando o ressarcimento outras Autoridades e Partes Intervenientes. Portanto, as provisões registradas nas emergênciadesaúdepúblicadeimportânciainternacionaldecorrentedocoronavírus.
dos valores desembolsados no âmbito da Transação (acima definida). Tal processo demonstrações financeiras da Vale não incluem o resultado potencial da negociação O isolamento e a quarentena de pessoas, a fim de evitar a possível contaminação ou
tramita em segredo de justiça e é classificado como chance de êxito possível pelos em andamento, pois ainda não é possível estimar com segurança o valor ou se as a propagação ainda maior do vírus, são algumas das medidas que veem sendo ser
advogados que patrocinam a causa. Em resposta, Bradespar e Bradesplan apresen- negociações em curso serão bem-sucedidas. A estimativa do impacto econômico do aplicadas pelo Poder Público. Considerando o investimento que a Cia. tem na Vale,
taram em março de 2019 a contestação e reconvenção. Na reconvenção, Bradespar potencial acordo dependerá do (i) acordo sobre a lista final de projetos de reparação não houve nenhum impacto nas demonstrações financeiras do exercício findo em
e Bradesplan pleiteiam uma indenização equivalente a R$ 705.000, o qual é classifi- e compensação, (ii) uma avaliação detalhada das estimativas dos valores a serem 31/12/2019 e que nesse momento não temos informações e condições de afirmar se
cado como chance de êxito possível pelos advogados que patrocinam a causa. A Cia., gastos nos projetos de reparação e compensação em discussão, (iii) uma análise do haverá impactos no exercício de 2020.
na sequência, apresentou a sua réplica e resposta à reconvenção. Em dezembro de escopo detalhado de tais projetos para determinar sua correspondência com as ini- Ivan Luiz Modesto Schara – Diretor Presidente e de Relação com Investidores
2019, o juízo de primeira instância proferiu sentença julgando improcedente o pedido ciativas e montantes já provisionados; e (iv) o momento da execução dos projetos e
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley – Diretor Financeiro
da Litel e parcialmente procedente o pedido reconvencional de Bradespar S.A e desembolsos, que impactarão o valor presente das obrigações. Com base nos termos
Marcel Juviniano Barros – Diretor sem designação específica
Bradesplan S.A. para condenar a Litel ao pagamento de R$ 470.094. Os assessores atuais em discussão e em estimativas preliminares, sujeitas às incertezas listadas
Marilia de Oliveira Carmo – Diretora Administrativa
jurídicos da Litel mantêm o prognóstico de êxito possível e recorrerão da sentença. acima, o possível acordo pode resultar em uma provisão adicional variando de R$ 4
Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0
17 Partes relacionadas e remuneração dos administradores: Em 31/12/2019 e bilhões a R$ 8 bilhões. Todos os impactos contábeis, se houver, serão registrados no Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras Exercícios
2018, a Cia. não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas ou não inseridas no período em que um acordo for celebrado. (b.i) Defensoria Pública: Em 5/04/2019, a
seu contexto operacional com partes relacionadas, exceto os depósitos bancários e Vale e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais formalizaram um termo de findos em 31/12/2019 e 2018. Os diretores da Litel, para fins do disposto nos
as aplicações em fundo de investimento detidos junto ao Banco do Brasil, conforme compromisso que estabeleceu as bases para a indenização de danos materiais, incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que
demonstrado na nota explicativa nº 6, bem como não possui quaisquer dependência econômicos e morais sofridos pelas pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Litel
econômica, financeira ou tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores de Brumadinho, mediante a celebração de acordos extrajudiciais, individuais ou por relativas ao exercício findo em 31/12/2019. Atenciosamente, Ivan Luiz Modesto
com os quais a Cia. mantém uma relação comercial. O Conselho de Administração grupo familiar. Esse termo de compromisso estabelece a base para uma ampla va- Schara – Diretor Presidente e de Relação com investidores; Gilmar Dalilo
da Cia. faz jus a remuneração mensal de R$ 10, conforme deliberação ocorrida na riedade de pagamentos de indenização, os quais foram definidos com base na melhor Cezar Wanderley – Diretor Financeiro; Marcel Juviniano Barros – Diretor sem
Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/08/2019. Em 12/08/2019, a prática e na jurisprudência dos Tribunais brasileiros. (b.ii) Ministério Público do Traba- designação específica; Marilia de Oliveira Carmo – Diretora Administrativa
totalidade do saldo de R$ 4.297.771 relativo ao passivo com partes relacionadas que lho: Em 15/07/2019, a Vale assinou um acordo final com o Ministério Público do Tra- Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes Exerse referia a dividendos e juros sobre capital próprio a pagar aos seus acionistas, foram balho para indenizar os empregados diretos e terceirizados da mina do Córrego do cícios findos em 31/12/2019 e 2018. Os diretores da Litel, para fins do disposto
quitados, conforme nota explicativa nº 12 (g). Em 31/12/2019, o saldo de R$ 6.500, Feijão que foram afetados pelo término da operação. Nos termos do acordo final, a nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que
relativo ao passivo com partes relacionadas refere-se a juros sobre capital próprio a Vale manterá os empregos dos seus empregados diretos e dos terceirizados até reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório da Pripagar aos seus acionistas, que poderão ser quitados quando do recebimento de juros 25/01/2023 ou converterá esse benefício em compensação financeira. O acordo cewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativamente às demonstrações
sobre capital próprio a receber. 18 Rompimento da barragem de Brumadinho da também inclui indenização aos parentes das vítimas fatais do evento, cujo valor pode financeiras da Litel referentes ao exercício findo em/12/2019. Atenciosamente, Ivan
Vale: Considerando a participação que a Cia. possui na Vale e, por ser este o seu variar dependendo do parentesco com as vítimas, além de seguro médico vitalício Luiz Modesto Schara – Diretor Presidente e de Relação com investidores; Gilmar
principal ativo, julgamos relevante destacar em eventos subsequentes o rompimento aos viúvos e viúvas e aos dependentes das vítimas até os 25 anos. Adicionalmente, Dalilo Cezar Wanderley – Diretor Financeiro. Marcel Juviniano Barros – Diretor
da Barragem I da Mina do Córrego do Feijão da Vale, que pertence ao Complexo o acordo estabeleceu um pagamento de indenização de danos morais coletivos no sem designação específica; Marilia de Oliveira Carmo – Diretora Administrativa.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeirasindividuais e consolidadas. Aos Adminis- • Provisão para contingências tributárias- Em função do exposto acima sobre o investimento na Vale, esses assuntos
tradores e Acionistas Litel Participações S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Litel foram considerados como foco em nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos proParticipações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas cedimentos de auditoria incluíram, entre outros, testes sobre a apuração da equivalência patrimonial sobre o investimendemonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para to na Vale. Os procedimentos de auditoria envolveram, adicionalmente, a consideração dos trabalhos executados e
o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Litel Participações S.A. e sua conclusões dos auditores independentes da Vale quanto à razoabilidade das premissas e metodologia aplicadas pela
controlada (“Consolidado”), que compreendem as demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente administração. Também, efetuamos leitura das divulgações nas demonstrações financeiras da Companhia, à luz dos
e dos fluxos de caixa para o período de 1º de janeiro a 9 de setembro de 2019, bem como as correspondentes notas requisitos contábeis. Consideramos que as divulgações efetuadas são consistentes com as informações obtidas em
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci- nossos trabalhos. : Demonstrações do Valor Adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicioma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Litel nado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e ao período de 1º de janeiro a 9 de setembro de
Participações S.A. e da Litel Participações S.A. e sua controlada em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 2019, respectivamente, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como inforoperações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como o desempenho consolidado mação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o período de 1º de janeiro a 9 de setembro de 2019, de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonsacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas trações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras indi- os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
viduais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho ao exercício anterior: O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi conFederal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos duzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 29 de
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
março de 2019, sem ressalvas, e com parágrafo de ênfase relacionado a evento subsequente decorrente do rompimento
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgada barragem de Brumadinho da Vale ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Outras informações que acompanham as
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoia do exercício corrente. Esses assuntos foram
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto,
demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiPorque é um PAA: Controlada em conjunto – Vale S.A. (“Vale”) – (Nota explicativa 9): O investimento na
ras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar
Vale representa parte substancial dos ativos da Companhia, registrado na rubrica “Investimentos” e contabilizado por se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
equivalência patrimonial. A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, produtora global de minério de ferro e pe- obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
lotas, dentre outros recursos minerais. Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da Barragem I da mina do Córre- concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
go do Feijão, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. A Vale incorreu em gastos, bem como registrou provisões temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
relacionadas que envolveram julgamentos críticos da administração na determinação de premissas e das bases utilizadas. financeiras individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
Devido à natureza das incertezas quanto à mensuração dos impactos contábeis inerentes a esse tipo de evento, os valo- apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
res reconhecidos e divulgados deverão ser revistos e poderão vir a ser ajustados de forma significativa em períodos futu- no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
ros, à medida que novos fatos e circunstâncias sejam conhecidos. Adicionalmente, as demonstrações financeiras da Vale Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstraapresentam outras estimativas contábeis significativas que requerem elevado nível julgamento para mensuração e regis- ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
tro das transações e saldos contábeis. Essas estimativas contábeis envolvem as seguintes principais áreas: Avaliação do demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de
valor recuperável dos investimentos, ativo imobilizado, ativos intangíveis e do ágio fundamentado em rentabilidade futura; a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opeContinua
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CNPJ nº 00.743.065/0001-27

racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. 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 financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2020.
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5.
Patricio Marques Roche - Contador CRC 1RJ081115/O-4.
“Publicação omitida neste Jornal no dia 27/04/2020.”

Fabrimar S.A. Indústria e Comércio
Sociedade de Capital Fechado - Rio de Janeiro - RJ / CNPJ 33.064.262/0001-79

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial , a Demonstração do Resultado do
Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e as Notas Explicativas, relativas aos
exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 - Em MR$
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
65.414
73.272 Receita líquida de vendas
88.423
83.636
Não Circulante: Realizável a Longo Prazo
59.989
4.121 Custos dos prods. vendidos e dos servs. prestado (76.333) (65.112)
Direito de uso
9.088
- Lucro bruto
12.090
18.524
Imobilizado
3.763
29.209 Despesas com vendas
(10.246)
(8.337)
Intangível
268
318 Despesas administrativas e gerais
(25.920) (28.646)
Total Não Circulante
73.108
33.648 Outras receitas (despesas)
13.219
(1.384)
TOTAL DO ATIVO
138.522 106.920 Result. antes das receitas (desp) financ. e impostos (10.857) (19.843)
(30.875) (35.931)
Passivo Circulante
78.089 148.111 Despesas Finaceiras
42.783
27.376
Não circulante
107.848
16.119 Receitas Financeiras
1.051 (28.398)
Patrimônio líquido
(47.415) (57.310) Resultado antes do I. R. e da contribuição social
1.553
119
TOTAL DO PASSIVO
138.522 106.920 IRPJ e CSLL
2.604 (28.279)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras. 1 - Sumário das práticas contábeis. a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados.
individuais foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de três a
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. b) Base de preparação: cinco anos. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos
Foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso são amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a três anos. g) Imobide determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), lizado: É mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O
tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. Os ativos não custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo
circulantes mantidos para a venda são mensurados pelo menor valor entre o valor histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição
contábil e o valor justo menos os custos de venda. A preparação de demonstrações de ativos qualificados. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros
financeiras requer o uso de certas estimativas e também o exercício de julgamento ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas valores residuais durante a vida útil estimada. h) Direito de uso: O Grupo adotou
contábeis da Cia.. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons- o CPC 6 (R2) com abordagem simplificada e prospectiva, a partir de 1º/01/2019,
trações financeiras individuais estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, portanto, não reapresentou as informações comparativas de 2018, optando por
da Cia.. d) Contas a receber de clientes: A Cia. mantém as contas a receber de utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo
clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendacontas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mento cujo ativo objeto seja de baixo valor. O método de transição adotado seguiu
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, os seguintes procedimentos: (i) o valor do passivo de arrendamento foi calculado
deduzidas das provisões para perdas. e) Estoques: São demonstrados ao custo com base no valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes,
ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos descontados, utilizando a taxa incremental sobre empréstimo da Cia., na data da
estoques é o da média ponderada móvel. O valor líquido de realização é o preço aplicação inicial, e (ii) o valor do ativo de direito de uso na data de aplicação inicial
de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de foi mensurado de forma prospectiva. i) Redução ao valor recuperável: Os ativos
conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda. f) Intangível: que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil

Demonstração de resultados abrangentes 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
31/12/2019 31/12/2018
Resultado do período
2.604
(28.279)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
2.604
(28.749)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 31/12/2019 e 2018
(em MR$)
31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do Exercício
2.604 (28.398)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
41.141
(1.832)
Variações nos ativos e passivos
(54.864) (32.981)
Caixa líquido das atividades operacionais
(11.119) (63.211)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(1.611)
(2.849)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
17.488
64.661
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
4.758
(1.399)
No início do exercício
2.029
3.691
No fim do exercício*
6.787
2.292
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor
contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre
o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. j)
Provisões: São reconhecidas quando: (i) a Cia. tem uma obrigação presente ou
não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii)
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e
(iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo
valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais
de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.
k) Apuração do resultado: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso
normal das atividades da Cia.. A receita é apresentada líquida dos impostos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Cia. reconhece a receita quando
o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios
econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem
sido atendidos para cada uma das atividades da Cia.. A Cia. baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de
transação e as especificações de cada venda.
Diretoria: Carlos Eduardo Teruel - Diretor Presidente; Otto Rudolf Becker Von
Sothen - Diretor; Ana Carolina Lange - Contador CRC-SC 037896/O-5.

“Publicação omitida neste Jornal no dia 27/04/2020.”
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Litela Participações S.A.
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CNPJ nº 05.495.546/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (EM MILHARES DE REAIS)
Senhores Acionistas, A Administração da Litela Participações S.A("Companhia" Litel Participações S.A. (“Litel”), tendo ocorrido na mesma data a Assembleia Geral 119.434 (R$ 16.577 em 2018), devido, principalmente, a contratação de serviços de
ou “Litela”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à Extraordinária da Litela que aprovou a incorporação da parcela cindida da Litel. Com consultoria jurídica e financeira, despesas com publicações legais e outras despesas
apreciação de V. Sas. o relatório da administração e as demonstrações financeiras o advento dessa cisão parcial, a Litela deixou de ser controlada pela Litel. Em virtude destinadas à manutenção das atividades da Companhia. Também estão classificada Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes da supracitada incorporação, o capital social da Litela aumentou de R$ 1.064.450 dos nesse grupo os tributos incidentes sobre os juros sobre capital próprio (“JCP”)
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Perfil corporativo: A Litela para R$ 20.763.740, uma alteração, portanto, no valor de R$ 19.699.290, mediante deliberados pela Vale nos exercícios. Por tratar-se de uma holding, as atividades
é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, a emissão de 168.326.851 ações, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão da Litela são realizadas por seus diretores, não havendo funcionários contratados.
constituída em 30 de janeiro de 2003, cujo objeto social é a participação, sob qualquer de R$ 117,03 (vide nota explicativa nº 10). Essa operação é parte do processo Lucro líquido (prejuízo) do exercício: O resultado da Litela, ao final do exercício
forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com sede no Brasil ou no de reorganização societária das sociedades envolvidas, o qual objetivou uma 2019, totalizou R$ -501.548 (R$ 460.111 em 2018), que corresponde ao resultado
exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos sociais. A maior simplificação e independência operacional e propiciou melhores condições por ação ordinária de R$ -6,23 (R$ 16,21 em 2018) básico e diluído. Remuneração
Companhia possui participação de forma direta na Vale S.A. ("Vale"). A Vale é uma para traçar os seus objetivos, de modo a atender, portanto, aos seus respectivos dos acionistas: A política indicativa de remuneração anual mínima aos acionistas
sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociado nas bolsas de São interesses patrimoniais. Além disso, a cisão parcial com incorporação objetiva a assegura a previsibilidade quanto ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre
Paulo – B3 (Vale3), Nova York – NYSE (VALE) e Paris – NYSE Euronext (Vale3). simplificação da estrutura societária e operacional do grupo econômico do qual as capital próprio calculados em 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos
A Vale é produtora global de minério de ferro e pelotas, matérias-primas essenciais Companhias fazem parte, visando a maior eficiência financeira e administrativa do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme disposto no artigo 30, inciso IV do estatuto
para a indústria siderúrgica e produtores de níquel, com aplicações na indústria de (vide nota explicativa nº 5). Aspectos econômicos e financeiros: A Litela, em social da Companhia. Na Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 27
aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção de diversos produtos. A Vale linha com os padrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou todos os de dezembro de 2019, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no
também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico, manganês, ferroligas, metais pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os montante de R$ 482.300, correspondente ao valor total bruto de R$ 2,451793697
do grupo de platina, ouro, prata e cobalto. As operações da Vale, constantes nas quais estão consistentes com as normas contábeis internacionais (IFRS). Como em- por ação ordinária, com base em lucro contábil apurado no balancete levantado em
suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro presa de participação (“holding”), a Litela tem suas receitas operacionais originadas, 30 de setembro de 2019. Auditores Independentes: Nos termos da Instrução CVM
de 2019, já foram divulgadas ao mercado e podem ser obtidas em www.vale.com. basicamente, da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no nº 381/2003, informamos que os nossos auditores independentes,Pricewaterhoubr ou por meio da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). Em patrimônio líquido de Vale, que no exercício de 2019 foi de R$ -104.984 (R$ 485.611 seCoopers Auditores Independentes, não prestaram em 2019 quaisquer outros
8 de maio de 2019 foi firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Litel em 2018). Receita financeira: No exercício de 2019, a Litela registrou uma receita serviços não relacionados à auditoria das demonstrações financeiras da Litela.
Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida de seu Patrimônio Líquido financeira de R$ 330 (R$ 4.526 em 2018), composta, basicamente, por rendimento de Rio de Janeiro, 24 de abril de 2020. Litela Participações S.A.. Ivan Luiz Modesto
pela Litela Participações S.A. (“Protocolo e Justificação”). Na Assembleia Geral aplicações financeiras e juros Selic incidentes sobre créditos tributários. Despesas Schara - Diretor Presidente e de Relação com Investidores. Gilmar Dalilo Cezar
Extraordinária realizada em 9 de setembro de 2019 foi aprovada a cisão parcial da administrativas: No exercício de 2019, as despesas administrativas somaram R$ Wanderley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora Administrativa.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Nota
2019
2018
Reserva
Reserva
Lucros
Outros
Ativo
Capital Reserva de lucros a especial de (prejuízos) resultados
Circulante
social
legal
realizar dividendos acumulados abrangentes
Total
Caixa e equivalentes de caixa
6
5.475
6.085 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
1.064.450 129.626
772.470
760.651 2.727.197
Tributos a recuperar
7
192.545
345 Constituição de reserva especial de dividendos não distribuídos em 2017
69.987
69.987
Dividendos e juros sobre o capital próprio
8
1.088.930
- Lucro líquido do exercício
460.111
460.111
Total do circulante
1.286.950
6.430 Outros resultados abrangentes
Não circulante
Hedge de fluxo de caixa reflexos
(37.132)
(37.132)
Investimentos
8 29.220.000 3.628.622 Ajustes de conversão reflexos
279.721
279.721
Total do não circulante
29.220.000 3.628.622 Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexos
2.130
2.130
Total do ativo
30.506.950 3.635.052 Ajustes ao valor justo de investimento em ações
(70.457)
(70.457)
Passivo
Efeito da troca de ações ON/PN da Vale
Circulante
Destinação do resultado
Dividendos e juros sobre o capital próprio
10.e
482.300
- Reserva legal
23.006
(23.006)
Tributos a pagar
9
395.033
15 Reserva de lucros a realizar
327.829
(327.829)
Outras contas a pagar
79
26 Dividendos mínimos obrigatórios
(109.276)
(109.276)
Total do circulante
877.412
41 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
1.064.450 152.632 1.100.299
69.987
934.913 3.322.281
Não circulante
Prejuízo do exercício
(501.548)
(501.548)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
10.e
- 312.730 Outros resultados abrangentes
Total do não circulante
- 312.730 Hedge de fluxo de caixa reflexos
5.141
5.141
Patrimônio líquido
Ajustes de conversão reflexos
771.453
771.453
Capital social
10 20.763.740 1.064.450 Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexos
736
736
Ajustes de avaliação patrimonial
9.607.764 934.913 Ajustes ao valor justo de investimento em ações
177.972
177.972
Reservas de lucros
- 1.322.918 Efeitos da incorporação do acervo cindido da Litel
19.699.290
(1.081.036)
7.717.549 26.335.803
Prejuízos acumulados
(741.966)
- Destinação do resultado
Total do patrimônio líquido
29.629.538 3.322.281 Juros sobre capital próprio deliberados
(482.300)
(482.300)
Total do passivo e patrimônio líquido
30.506.950 3.635.052 Absorção do prejuízo do exercício
(152.632) (1.100.299)
(69.987)
1.322.918
As notas explicativas da administração são parte integrante
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
20.763.740
(741.966)
9.607.764 29.629.538
das demonstrações financeiras.
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
DEMONSTRAÇÕES
DOS FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
(Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Nota 2019
2018
2019
2018
2019
2018
Receitas (despesas) operacionais
Insumos adquiridos de terceiros
(933)
(448)
Administrativas
11 (119.434) (16.577) Fluxo de caixa das operações
(501.548) 460.111 Serviços contratados
(933)
(448)
Resultado de participações societárias
8 (104.984) 485.611 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício
(933)
(448)
Valor adicionado líquido
Resultado de variação do percentual de participação
104.984 (485.611) Valor adicionado recebido em transferência de terceiros (105.573) 515.481
societária
8
(919) 25.344 Resultado de equivalência patrimonial
Resultado
de
variação
de
percentual
de
participação
societária
919
(25.344)
Resultado de participações societárias
(104.984) 485.611
Lucro(prejuízo)operacionalantesdoresultadofinanceiro
(225.337) 494.378
Variações monetárias
(21)
(518) Resultado de variação do percentual de participação societária
(919) 25.344
Receitas (despesas) financeiras
(395.666)
(51.362)
Receitas financeiras
330
4.526
Receitas financeiras
12
330 4.526
Variações
nos
ativos
e
passivos
Despesas financeiras
12
(15) (243)
Atualização Selic s/ IR a compensar
21
518
Tributos
a
recuperar
(153.636)
(27.138)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
309
4.008
Rendimento s/ Títulos de renda fixa
Tributos
a
pagar
356.476
34.783
contribuição social
(225.022) 498.661
(106.506) 515.033
52
(21) Valor adicionado total a distribuir
Imposto de renda e contribuição social
13 (276.526) (38.550) Outras contas a pagar
Impostos federais
202.892
7.624
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(501.548) 460.111
PIS e COFINS sobre JCP
118.501 16.129
Caixa líquido provenientes das atividades
Lucro (prejuízo) por ação do capital social Imposto de renda e contribuição social
276.526 38.550
operacionais
(192.774)
(43.738)
básico e diluído (Em R$)
10.f (6,2305) 16,2089
Remuneração de capitais de terceiros
Fluxo de caixa das atividades de investimento
As notas explicativas da administração são parte integrante
15
243
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos
192.164 225.665 Despesas financeiras
das demonstrações financeiras.
(501.548) 460.111
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
192.164 225.665 Lucros (prejuízos) retidos
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
(106.506) 515.033
Valor adicionado distribuído (retido)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
As notas explicativas da administração são parte integrante
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
(176.188)
2019
2018
das demonstrações financeiras.
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos
- (176.188)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(501.548) 460.111 Aumento (redução) do caixa e equivalentes no exercício
(610)
5.739 mercantil - Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que
Ajustes de conversão reflexos do exercício
Caixa e equivalentes no início do exercício
6.085
346 define os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação
Ajustes acumulados de conversão
771.453 279.721 Caixa e equivalentes no final do exercício
5.475
6.085
de leases (arrendamentos). O IFRS 16 substitui o IAS 17 - Leases e interpretações
771.453 279.721 Transações que não envolvem caixa
Ajustes de avaliação patrimonial reflexos
Parcela oriunda de acervo incorporado do investimento (25.727.581)
- relacionadas. A adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não houve
Obrigações com benefícios de aposentadoria
736
2.130 Efeito no ágio na incorporação
(295.492)
- nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas demonstrações financeiras
da Companhia, uma vez que não possui transações da natureza a que ele se refere.
Hedge de fluxo de caixa
5.141 (37.132) Efeito da incorporação em dividendos e juros sobre
Ajustes ao valor justo de investimento em ações
177.972 (70.457) o capital próprio
(312.730)
- IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de impostos –Esclarece os critérios para
183.849 (105.459) Aumento do capital social oriundo da incorporação
19.699.291
- mensuração e reconhecimento do IAS 12 - Tributos sobre o lucro. A adoção foi
Ajustes de avaliação patrimonial próprios
382.982
- Efeitos da incorporação em ajustes de avaliação patrimonial 7.717.548
- requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não houve nenhum impacto na adoção
Total do resultado abrangente
836.736 634.373 Efeitos da incorporação na reserva de lucros
(1.081.036)
- deste pronunciamento nas demonstrações financeiras da Companhia. 4 Gestão
As notas explicativas da administração são parte integrante
de riscos: A Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental para
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. Os riscos aos quais
das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINAN- dência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira rele- a Companhia está exposta decorrem substancialmente, das operações realizadas
CEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - Em milhares de reais, exceto vante do emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou pela Vale. A Vale desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de
quando indicado em contrário: 1 Contexto operacional: A Litela Participações mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões econômicas proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta. Para tanto,
S.A. (“Companhia” ou “Litela”) foi constituída em 30 de janeiro de 2003, com sede na ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante avalia não apenas o impacto das variáveis negociadas no mercado financeiro sobre
cidade do Rio de Janeiro, e tem por objetivo a participação, sob qualquer forma, no ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; (iv) torna-se provável os resultados do negócio (risco de mercado), como também o risco proveniente de
capital de outras sociedades civis ou comerciais com sede no país ou no exterior, que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; (v) o desapare- obrigações assumidas por terceiros para com ela (risco de crédito), aqueles inerentes
como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam os objetos sociais. A Companhia cimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades aos processos produtivos (risco operacional) e aqueles oriundos do risco de liquidez.
possui participação de forma direta na Vale S.A. (“Vale”). A Vale é uma sociedade financeiras; ou (vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável 5 Aporte via incorporação: Em 8 de maio de 2019 foi firmado o Protocolo e Justifianônima de capital aberto, que tem como atividade preponderante a pesquisa, nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros cação de Cisão Parcial da Litel e Incorporação da parcela cindida de seu patrimônio
produção e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel, cobre, carvão, desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa líquido pela Litela. Essa operação é parte do processo de reorganização societária
manganês, ferro-ligas, cobalto, metais do grupo de platina e metais preciosos. Em ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: • das sociedades envolvidas, o qual objetivou uma maior simplificação e independência
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de fevereiro de 2019, foi aprovada mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na operacional e propiciou melhores condições para traçar os seus objetivos, de modo
a abertura de capital da Companhia e, consequente, a reforma do Estatuto Social da carteira; e • condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com a atender, portanto, aos seus respectivos interesses patrimoniais. A operação teve
Companhia para corresponder às alterações necessárias conforme as exigências as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para ativos não financeiros de longa
legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e decorrentes das normas duração quando há indicação de redução do valor recuperável é identificado o como uma de suas consequências a versão da parcela de patrimônio de Litel para
da B3, bem como as disposições sobre a administração da Companhia, incluindo a menor grupo de ativos para os quais existam fluxos de caixa separadamente iden- Litela, com a transferência, entre essas Companhias, do acervo líquido contábil
criação do cargo de Diretor de Relações com Investidores. O pedido de Registro de tificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado teste de impairment da parcela cindida. O critério utilizado para a avaliação do patrimônio da Litel, com
Companhia Aberta, junto a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, foi deferido em para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. Se identificada à ne- vistas à cisão parcial e consequente versão de parcela do mesmo à Litela, foi o valor
5 de setembro de 2019. Em 8 de maio de 2019 foi firmado o Protocolo e Justificação cessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo. O valor recuperável é maior do patrimônio líquido contábil cindido, apurado com base no balanço patrimonial da
de Cisão Parcial da Litel Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida de entre o valor em uso e o valor justo menos custos para venda. Os saldos de ágio Litel, levantado em 31 de dezembro de 2018 relacionados no Laudo de Avaliação e
seu Patrimônio Líquido pela Litela Participações S.A. (“Protocolo e Justificação”). Na (“goodwill”)são testados para impairment pelo menos uma vez por ano. Em 31 de Verificação. As mutações patrimoniais ocorridas na Litel no período compreendido
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de setembro de 2019 foi aprovada dezembro de 2019 e 2018, não foi reconhecida nenhuma provisão para fins de entre a data do balanço que serviu de base para a determinação do acervo líquido
a cisão parcial da Litel Participações S.A. (“Litel”), tendo ocorrido na mesma data a impairment nos ativos financeiros da Companhia. 2.5 Caixa e equivalentes de cindido e a data da aprovação da operação pelos quotistas das partes em 9 de seAssembleia Geral Extraordinária da Litela que aprovou a incorporação da parcela caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários e inves- tembro de 2019 foram apropriadas pela Litel, exceto a equivalência patrimonial do
cindida da Litel. Com o advento dessa cisão parcial, a Litela deixou de ser controlada timentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses mencionado período, que foi apropriada pela Litela, conforme Protocolo e Justificação.
pela Litel. Em virtude da supracitada incorporação, o capital social da Litela aumen- ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa A cisão parcial proposta acarretou a diminuição do patrimônio líquido contábil da Litel
tou de R$1.064.450 para R$ 20.763.740, uma alteração, portanto, no valor de R$ e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 2.6 Resultado nos montantes que foram vertidos à Litela conforme quadro demonstrado a seguir:
19.699.290, mediante a emissão de 168.326.851 ações, sem valor nominal, ao financeiro - A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando
Aumento patrimonial
preço unitário de emissão de R$117,03 (vide nota explicativa nº 10). Nos termos do o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada
em 09/09/2019
Protocolo e Justificação, a Litela sucedeu a Litel tão somente com relação às obriga- em relação a um contas a receber, a Companhia reduz o valor contábil para seu Ativo
ções e direitos relacionados ao acervo líquido cindido incorporado, sem qualquer valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado Circulante
solidariedade, nos termos do artigo 233, parágrafo único, da Lei das Sociedades por à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o Dividendos e juros sobre o capital próprio (*)
312.730
Ações. Essa operação é parte do processo de reorganização societária das socie- tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de Não circulante
dades envolvidas, o qual objetivou uma maior simplificação e independência opera- receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de Participação em controlada em conjunto
25.727.581
cional e propiciou melhores condições para traçar os seus objetivos, de modo a juros utilizada para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a Intangível
295.492
atender, portanto, aos seus respectivos interesses patrimoniais. Além disso, a cisão receber. 2.7 Investimento em controlada em conjunto - Em 9 de setembro de Total do acervo líquido
26.335.803
parcial com incorporação objetiva a simplificação da estrutura societária e operacio- 2019, em virtude da incorporação do acervo cindido da Litel, conforme descrito na Patrimônio líquido
nal do grupo econômico do qual as Companhias fazem parte, visando a maior efi- nota explicativa nº 5, a Companhia recebeu 808.746.864 ações da Vale que eram Capital social
19.699.290
ciência financeira e administrativa (vide nota explicativa nº 5). A emissão dessas detidas pela Litel e, consequentemente, aderiu ao Acordo de Acionistas da Vale Outros resultados abrangentes
7.717.549
demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria e pelo Conselho de Ad- (“Acordo”) firmado em 14 de agosto de 2017, com vigência até 9 de novembro de Prejuízos acumulados do período
(1.081.036)
ministração da Litela em 24 de abril de 2020. 2 Apresentação das demonstrações 2020 e sem previsão de renovação, o qual estabelece as condições que regem os Total do patrimônio líquido
26.335.803
financeiras e principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis direitos e obrigações decorrentes da condição de acionista da Vale, regulando, por (*) Esse valor foi eliminado com o saldo de R$ 312.730, apresentado em 31 de deaplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. exemplo, o exercício do direito de voto, a indicação de membros ao Conselho de zembro de 2018, no passivo circulante em “Dividendos e juros sobre capital próprio
Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios Administração e Diretoria da Vale, assim como, o direito de preferência. Em razão a pagar”. 6 Caixa e equivalentes de caixa:
apresentados. 2.1 Base de apresentação - As demonstrações financeiras foram deste Acordo, as decisões relevantes são compartilhadas e tomadas em conjunto
2019
2018
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), com as partes. Enquanto permanecer em vigo o Acordo de Acionistas, o investimen- Disponibilidades
4
2
emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e também de acordo to em controlada em conjunto é contabilizado pelo método de equivalência patrimo- Aplicações financeiras
5.471
6.083
com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronuncia- nial e inclui ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment
5.475
6.085
mentos Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Estas acumulada. Ao término do tal acordo, a Companhia deixará de fazer parte do Bloco Está representada substancialmente pelos depósitos bancários à vista e em aplicademonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias de Controle da Vale e deste modo, seguindo a orientação do CPC 18 (R2) “Investi- ções em fundos de investimentos de curto prazo administrados pela BB Adminisdas demonstrações financeiras, e somente essas, as quais estão consistentes com mento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjun- tração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e cuja política de
as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2 Moeda funcional e de apresen- to”, deixará de aplicar o método de equivalência patrimonial, passando a avaliar o investimento consiste na aplicação de recursos em títulos de renda fixa, objetivando
tação - Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são men- investimento pelo valor justo, conforme estabelecido pelo pronunciamento contábil acompanhar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).O
surados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia CPC 48 – Instrumentos Financeiros. A participação da Companhia,pós-aquisição, rendimento acumulado do referido fundo em 2019 foi de 5,43% (5,98% em 2018).
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em é reconhecida da seguinte forma: (i) nos lucros ou prejuízos é reconhecida na de- 7 Tributos a recuperar:
2019
2018
Reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação. monstração do resultado; (ii) nos resultados abrangentes é reconhecida na demons- IRPJ e CSLL
331
2.3 Ativos financeiros - a. Classificação - A classificação de ativos financeiros tração do resultado abrangente; (iii) nas demais movimentações patrimoniais é re- IRRF sobre recebimentos de JCP
192.164
depende da finalidade para a qual tais ativos foram adquiridos. A administração conhecida de forma reflexa no patrimônio líquido. Os ganhos não realizados das IRRF sobre aplicações financeiras
50
345
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. b. operações entre a Companhia e sua controlada em conjunto são eliminados na
192.545
345
Ativos financeiros ao custo amortizado - São ativos financeiros com pagamentos proporção da sua participação na mesma. As perdas não realizadas também são A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrôfixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo e, são classifica- eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) nico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
dos segundo os preceitos do pronunciamento IFRS 9/ CPC 48 – Instrumentos Finan- do ativo transferido. As políticas contábeis da controlada em conjunto são uniformes (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de
ceiros. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimen- com aquelas adotadas pela Companhia. Se a participação acionária for reduzida, Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos
to superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados mas for retida a influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores correntes. Os tributos a recuperar classificados no ativo circulante correspondem
como ativos não circulantes). c. Reconhecimento e mensuração - As compras e anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada aos montantes estimados a serem compensados em até 12 meses. A Companhia
as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, no resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição são reconheci- também possui créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal no montante de R$
data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investi- dos na demonstração do resultado. Em função de o ágio (goodwill), integrar o valor 12.954 (25% de R$ 51.817) em 31 de dezembro de 2019 – de R$ 100.102 (25% de
mentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da contábil dos investimentos, ele não é testado separadamente em relação ao seu R$ 400.409) em 31 de dezembro de 2018 – e base negativa de contribuição social
transação para todos os ativos financeiros. Os ativos financeiros são baixados valor recuperável. Em vez disso, o valor contábil total do investimento é testado como no montante de R$ 1.617 (9% de R$ 17.969) em 31 de dezembro de 2019 – de R$
quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou um único ativo, pela comparação de seu valor contábil com seu valor recuperável. 32.991 (9% de R$ 366.562) em 31 de dezembro de 2018 – ainda não registrados
tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transfe- Tal evidência pode ser obtida pela existência de uma queda relevante ou prolongada contabilmente, por não ser possível afirmar se sua realização é, presentemente,
rido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos no valor justo do título abaixo de seu custo. A participação da Companhia na sua considerada provável. 8 Investimentos:
financeiros são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa controlada em conjunto, excluídas as ações em tesouraria, é a seguinte:
Vale
% de participação no capital total Dados da controlada em conjunto
efetiva de juros. d. Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e passivos
Patrimônio líquido em
2019
2018
financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial Controlada
31 de dezembro de 2018
170.402.626
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos Em conjunto (avaliada pelo MEP):
161.480.300
17,66%
1,89% 31 de dezembro de 2019
e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o Vale S.A.
passivo simultaneamente. 2.4 Impairment de ativos financeiros - A Companhia 2.8 Capital social - O capital social está representado por ações ordinárias que são Lucro líquido (prejuízo) em
25.656.526
avalia ao final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que o ativo classificadas no patrimônio líquido, todas sem valor nominal. 2.9 Demonstração do 31 de dezembro de 2018
(6.671.445)
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de valor adicionado - A Companhia divulga suas demonstrações do valor adicionado 31 de dezembro de 2019
ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos so- (DVA), consolidadas e da controladora, de acordo com os pronunciamentos do CPC Percentual de participação em
1,89%
mente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais even- 09, que são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018
17,66%
tos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e conforme prática contábil brasileira, aplicável a companhias abertas, que, entretanto 31 de dezembro de 2019
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros para as práticas internacionais pelo IFRS são apresentadas como informações adi- Quantidade de ações possuídas em
97.026.670
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado cionais, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. 3 Novas normas 31 de dezembro de 2018
905.773.534
de maneira confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evi- e interpretações: IFRS 16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento 31 de dezembro de 2019
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Vale
Saldos dos investimentos em 31 de dezembro de 2017
2.683.694
Dividendos e JCP deliberados
(143.635)
Equivalência patrimonial
485.611
Ganho na variação de percentual de participação
25.344
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da controlada (*)
174.262
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2018
3.225.276
Resultado de equivalência patrimonial
(128.771)
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da controlada (*)
(9.003)
Resultado de variação de percentual de participação
(922)
Incorporação do acervo cindido da Litel no investimento
25.727.581
Sub-total em 09/09/2019 após incorporação de acervo cindido 28.814.161
Equivalência patrimonial após incorporação de acervo cindido:
Resultado de equivalência patrimonial
23.787
Ajustes de avaliação patrimonial - reflexo da controlada(*)
964.305
Resultado de variação de percentual de participação
3
Dividendos e JCP deliberados
(1.281.094)
Saldo de investimentos em 31 de dezembro de 2019
28.521.162
Ágio do investimento em 31 de dezembro de 2018
403.346
Efeito do ágio na incorporação do acervo cindido da Litel
295.492
Saldo de investimentos + ágio em 31 de dezembro de 2019
29.220.000
(*) Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimônio líquido das investidas são registrados de maneira reflexa em outros resultados
abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. A amortização do
ágio teve início em fevereiro de 2003 e o saldo foi amortizado, de forma linear, até
31 de dezembro de 2008. O ágio não está sendo amortizado desde então, porém,
sujeito ao teste de recuperabilidade (impairment). Para fins de teste do valor recuperável do investimento, a Companhia analisa anualmente indicadores internos e
externos, a partir de premissas disponíveis no mercado, tais como projeção de preço
das commodities e volumes de produção. É considerado também o critério de valor
de mercado, utilizando o preço unitário das ações da Vale em 31 de dezembro de
2019. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foi reconhecida nenhuma provisão
para fins de impairment nos ativos financeiros da Companhia. A movimentação de
proventos deliberados e recebidos pela Companhia, referentes aos exercícios 2019
e 2018, está composta da seguinte forma:
2019
2018
Saldo Inicial
82.030
JCP deliberados no exercício
1.281.094 126.970
IRRF s/ JCP deliberados
(192.164) (26.155)
Dividendos deliberados no exercício
16.664
Recebimento de JCP no exercício
- (182.845)
Recebimento de dividendos no exercício
- (16.664)
1.088.930
(i) Vale S.A. - A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos
negociado nas bolsas de São Paulo - B3 (Vale3), Nova York - NYSE (VALE) e Paris
- NYSE Euronext (Vale3). A Vale é produtora global de minério de ferro e pelotas,
matérias-primas essenciais para a indústria siderúrgica e produtores de níquel, com
aplicações na indústria de aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção
de diversos produtos. A Vale também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico,
manganês, ferroligas, metais do grupo de platina, ouro, prata e cobalto. Na Reunião
Ordinária do Conselho de Administração da Vale realizada em 27 de fevereiro de
2018 foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio, destinado no resultado
da Vale de 2017,no montante de R$ 2.539.006, correspondente ao valor total bruto
de R$ 0,488511766 por ação ordinária, cabendo a Litela o montante de R$ 47.399,
que compõe o saldo inicial de proventos a receber em 2018. Em Reunião do Conselho de Administração da Vale realizada em 25 de julho de 2018 foi aprovada a
deliberação de proventos no montante de R$ 7.694.078, correspondente ao valor
total bruto de R$ 1,480361544 por ação ordinária, cabendo a Litela os montantes
de R$ 126.970 a título de juros sobre capital próprio e R$ 16.664 a título de dividendos. Em 25 de julho de 2018, o Conselho de Administração da Vale aprovou um
programa de recompra de suas ações ordinárias, limitado ao máximo de 80.000
mil ações ordinárias. Esse programa poderá ser executado por um período de até
12 meses e as ações recompradas serão canceladas após o término do programa
e/ou alienadas por meio dos programas de remuneração executiva. Em virtude do
programa supracitado, durante o exercício de 2019 a Vale utilizou 2.024.059 de
ações em tesouraria para pagamento do programa Matching dos seus executivos
elegíveis, conforme previsto no seu programa de recompra de ações. Diante disso,
em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Vale está dividido em 5.128.282 mil
ações ordinárias, excluídas as ações em tesouraria. A variação no percentual de
participação ocorrida em 2019 de -0,0007448%, oriunda do programa de recompra
de ações da Vale, gerou uma perda de R$ 919. Em 9 de setembro de 2019, em virtude
da incorporação do acervo cindido da Litel, conforme descrito na nota explicativa nº 5,
a Companhia recebeu 808.746.864 ações da Vale que eram detidas pela Litel. Após
isso, o investimento da Litela na Vale passou a corresponder a 905.773.534 ações
ordinárias, representativas de 17,66% do capital social total da Vale, excluídas as
ações em tesouraria. Na mesma data da supracitada incorporação, a Litela aderiu
ao Acordo de Acionistas da Vale firmado em 14 de agosto de 2017, que vincula
20% das ações ordinárias de emissão da Vale com vigência até 09 de novembro
de 2020 e sem previsão de renovação, o qual estabelece as condições que regem
os direitos e obrigações decorrentes da condição de acionista da Vale, regulando,
por exemplo, o exercício do direito de voto, a indicação de membros ao Conselho de
Administração e Diretoria da Vale, assim como, o direito de preferência. Em Reunião
do Conselho de Administração da Vale realizada em 19 de dezembro de 2019 foi
aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$ 7.253.260,
correspondente ao valor total bruto de R$ 1,414364369 por ação ordinária, cabendo
a Litela o montante de R$ 1.281.094. O rompimento da barragem de Brumadinho,
ocorrida em 25 de janeiro de 2019, gerou algumas provisões no balanço da Vale de
31 de dezembro de 2019 no montante de R$ 28.187.722, que estão apresentados
de forma detalhada na nota explicativa nº 15. 9 Tributos a pagar:
2019
2018
IRPJ e CSLL
276.526
8
PIS e COFINS
118.502
5
Tributos retidos s/ serviços tomados
5
2
395.033
15
A variação do saldo de tributos a recolher decorre do montante de juros sobre capital
próprio deliberado pela Vale em 2019. 10 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em
31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado era composto por
28.386.274 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, que correspondia ao
montante de R$ 1.064.450 e estava distribuído da seguinte forma:
Quantidade % de partiAcionistas
de ações cipação
Litel Participações S.A.
28.386.273
99,99%
Outros
1
0,01%
28.386.274 100,00%
Em virtude da incorporação do acervo cindido da Litel aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária da Litela ocorrida em 9 de setembro de 2019 (vide nota explicativa nº 5),houve um aumento no capital social de R$ 19.669.290, passando a
totalizar, a partir desta data, o montante de R$ 20.763.740, mediante a emissão de
168.326.851 ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de
R$117,03. Diante disso, o capital social da Companhia passou a ser composto por
196.713.125 ações ordinárias, todas sem valor nominal. Em 31 de dezembro de
2019 a participação acionária da Companhia está assim distribuída:
Quantidade % de partiAcionistas
de ações cipação
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil
Carteira Ativa
158.594.404
80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II
22.625.093
11,50%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 13.648.434
6,94%
Singular Fundo de Investimento em Ações
1.844.881
0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
157
0,00%
156
0,00%
Fundação CESP
196.713.125 100,00%
b. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária de
20% do capital social. No exercício de 2019, seu saldo foi totalmente absorvido pelo
prejuízo da Companhia (R$ 152.632 em 2018). c. Reserva de lucros a realizar Constituída em função de lucros existentes economicamente, mas não disponíveis
financeiramente, oriundos dos ajustes do investimento pelo método da equivalência
patrimonial, poderá ser distribuída como dividendos na medida em que os lucros
forem realizados ou tornarem-se financeiramente disponíveis. No exercício de
2019, seu saldo foi totalmente absorvido pelo prejuízo da Companhia(R$ 1.100.299
em 2018). d. Reserva especial de dividendos não deliberados - Refere-se aos
dividendos mínimos obrigatórios não distribuídos por serem incompatíveis com a
situação financeira da Companhia. Seu saldo relativo ao resultado do exercício de
2017, conforme deliberação ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril
de 2018, no valor de R$ 69.987, foi totalmente absorvido pelo prejuízo da Companhia. e. Distribuição de resultados - Aos acionistas é assegurada, anualmente,
a distribuição de dividendos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido
do exercício, ajustado de acordo com a lei societária. Os montantes de passivos
circulantes correspondentes aos dividendos a pagar representam obrigações da
Companhia junto a seus acionistas. A Companhia delibera sobre o pagamento
desses passivos com base no fluxo de dividendos que são recebidos da Vale. A
administração acredita que os dividendos adicionais a serem recebidos de Vale no
futuro, serão suficientes para quitar os dividendos em aberto, além dos dividendos
mínimos obrigatórios gerados anualmente. O saldo remanescente do resultado,
após as distribuições propostas aprovadas em Assembleia, é destinado à reserva
de lucros a realizar. A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações
efetuadas e o valor proposto relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
e 2018, é como segue:
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(501.548) 460.111
Constituição de reserva legal (5%)
- (23.006)
Parcela de acervo incorporado em prejuízos acumulados (1.081.036)
Base de distribuição
(1.582.585) 437.106
Dividendos mínimos obrigatórios
- 109.276
Percentual da distribuição proposta em relação ao
lucro líquido do exercício
0%
25%
O saldo residual do lucro líquido do exercício de 2018 foi destinado à reserva de lucros
a realizar. f. Lucro básico por ação - O lucro básico por ação é calculado mediante
a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média
ponderada do total de ações emitidas durante o exercício. Em 9 de setembro de
2019 houve variação na quantidade de ações ordinárias da Companhia, conforme
descrito no item (a) acima.
2019
2018
Lucro líquido do período
(501.548) 460.111
Média ponderada de ações em poder dos acionistas
80.498 28.386
Lucro básico e diluído por ação – R$
(6,2305) 16,2089
g. Dividendos e juros sobre capital próprio - Na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, ocorrida em 30 de abril de 2018, foi deliberado por
unanimidade que os dividendos mínimos obrigatórios relativos ao resultado do
exercício de 2017 deveriam ser destinados à reserva especial de dividendos não
distribuídos, no valor de R$ 69.987, em função de ser incompatível com a situação
financeira da Companhia a distribuição. Em 4 de dezembro de 2018 os diretores da
Companhia autorizaram a liquidação financeira da parcela remanescente de JCP
da distribuição deliberada na Reunião do Conselho de Administração realizada
em 30 de dezembro de 2011 no valor de R$ 25.590,a liquidação integral do JCP
deliberados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de junho
de 2012 no montante de R$ 59.500, a liquidação integral do JCP deliberados em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2012 no
montante de R$ 49.833 e,a liquidação de parte do JCP deliberados em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2013 no montante de R$
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41.265. Na Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 27 de dezembro de
2019, foi aprovada a deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R$
482.300, correspondente ao valor total bruto de R$ 2,451793697por ação ordinária,
com base em lucro contábil apurado no balancete levantado em 30 de setembro
de 2019. Dessa forma, a movimentação dos proventos propostos e pagos pela
Administração aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício de 2019 e de
2018,está composta da seguinte forma:
2019
2018
Saldo inicial
312.730 449.629
Constituição de reserva especial de dividendos não
distribuídos
- (69.987)
JCP deliberados no exercício
482.300
JCP liquidados com incorporação de parcela cindido
(312.730)
Pagamento de JCP no exercício
- (176.188)
Dividendos mínimos obrigatórios deliberados
- 109.276
Saldo final
482.300 312.730
11 Despesas administrativas:
2019
2018
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros)
(749)
(412)
Propaganda e publicidade
(60)
(29)
Tributos (*)
(118.501) (16.130)
Outras
(124)
(6)
(119.434) (16.577)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de
JCP deliberado pela Vale. 12 Resultado financeiro:
2019
2018
Receitas financeiras
Juros SELIC s/ créditos fiscais
21
518
Rendimento s/ aplicações financeiras
309
4.008
330
4.526
Despesas financeiras
PIS e COFINS
(15)
(210)
IOF s/ resgate de aplicações financeiras
(33)
(15)
(243)
315
4.283
13 Reconciliação dos tributos sobre o lucro – Demonstração do resultado:
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro
(225.022) 498.661
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (76.507) 169.545
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos:
353.034 (130.995)
Receita de juros sobre o capital próprio
435.572
59.286
Resultado de participações societárias
35.695 (165.108)
Variação no % de participação societária
313 (8.617)
Prejuízos fiscais não reconhecidos no exercício
(118.521) (16.532)
Outros
(24)
(24)
Tributos sobre o lucro
276.526
38.550
Em 2019, a principal variação na despesa de IRPJ e CSLL foi decorrente da receita
de juros sobre capital próprio recebida pela Litela. 14 Partes relacionadas e remuneração dos administradores: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, exceto pelos
dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar e receber e aplicações em fundo
de investimento no Banco do Brasil (conforme nota explicativa nº 6), a Litela não
tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas ou não inseridas no seu contexto
operacional, bem como não possui quaisquer dependência econômica, financeira ou
tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia
mantém uma relação comercial. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não houve
qualquer remuneração do pessoal-chave da Administração, assim como nenhum
outro tipo de benefício. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de R$ 482.300 relativo
ao passivo com partes relacionadas refere-se a juros sobre capital próprio a pagar
aos seus acionistas (conforme descrito na nota explicativa nº 10.g), que poderão ser
quitados quando do recebimento de juros sobre capital próprio a receber. 15 Rompimento da barragem de Brumadinho da Vale: Considerando a participação relevante que a Companhia possui na Vale e, por ser este o seu principal ativo, julgamos
relevante destacar em eventos subsequentes o rompimento da Barragem I da Mina
do Córrego do Feijão da Vale, que pertence ao Complexo Paraopebas no Sistema
Sul, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil (“Barragem de Brumadinho”),
ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem de
rejeitos (“Barragem I”) rompeu na mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento liberou um fluxo de rejeitos, destruindo algumas
das instalações da Vale, afetando as comunidades locais e causando impacto no
meio ambiente. Os rejeitos liberados causaram um impacto de cerca de 315 km de
extensão, atingindo as proximidades do rio Paraopeba. O rompimento da barragem
em Brumadinho (“evento”) resultou em 270 fatalidades ou fatalidades presumidas. A
mina do Córrego do Feijão faz parte do complexo de Paraopeba, no Sistema Sul. A
Barragem I continha aproximadamente 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos
de minério de ferro e estava inativa desde 2016 (ou seja, sem descarte adicional de
rejeitos). A Barragem I foi construída através da construção de camadas sucessivas
(alteamento) sobre os rejeitos acumulados no reservatório, uma técnica conhecida
como método “a montante”. Existem dois outros métodos de alteamento, o método
“a jusante” e o método “centro de linha”. Cada um desses métodos apresenta um
perfil de risco diferente. A Vale vem adotando as ações necessárias para o amparo
das vítimas e a mitigação e reparação dos danos sociais e ambientais, decorrentes
do rompimento da barragem. A Vale proporcionou suporte mediante diversas frentes
de ação, com o objetivo de assegurar toda a assistência humanitária necessária aos
afetados pelo rompimento da barragem. A Vale tem se concentrado na prevenção de
eventos similares, através da descaracterização acelerada de barragens a montante
e de centro de linha. Adicionalmente, a Vale determinou a suspensão da Política
de Remuneração aos Acionistas e de qualquer outra deliberação relacionada à
recompra de ações. Como consequência do rompimento da barragem, a Vale reconheceu no resultado um impacto total de R$ 28,8bilhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 para atender aos compromissos assumidos pela Vale, incluindo
descaracterização de barragens, indenizações e doações concedidas aos que foram
afetados pelo evento, gastos com reparação das áreas afetadas e compensação
à sociedade. a) Descaracterização das barragens - (a.i) Barragens da Vale - Em
29 de janeiro de 2019, a Vale informou ao mercado e às autoridades brasileiras a
decisão de acelerar o plano de descaracterização de todas as suas barragens de
rejeitos construídas pelo método de alteamento a montante (o mesmo método da
Barragem de Brumadinho) localizadas no Brasil. A descaracterização significa que a
estrutura será desmobilizada e perderá por completo as características de barragem.
Após o evento, a Agência Nacional de Mineração (“ANM”) estabeleceu novos critérios de segurança de barragens, determinando a descaracterização de estruturas
construídas pelos métodos de alteamento a montante. Antes do evento, os planos
para a descaracterização dessas barragens até então eram baseados em métodos
que asseguravam a estabilidade física e química das estruturas, sem necessariamente prever, em todos os casos, a retirada completa e eventual processamento
dos rejeitos contidos nas barragens. Desde o evento, a Vale vem trabalhando para
desenvolver um plano detalhado de engenharia para a descaracterização de cada
uma dessas barragens. Os planos atualizados indicam que para algumas dessas
barragens “a montante”, a Vale terá primeiramente que reforçar à jusante os maciços dessas estruturas, para então concluir a descaracterização, de acordo com as
condições geotécnicas e geográficas de cada uma delas. Também foi considerada
a necessidade de construção de contenções adicionais para algumas estruturas,
de acordo com seu nível de segurança. Como consequência dessa decisão e seguindo os novos padrões estabelecidos pela ANM, a Vale avaliou suas estruturas
de barragem e registrou uma provisão referente à descaracterização das estruturas
a montante, certas estruturas denominadas “centro de linha” e diques de contenção,
que foram identificadas até o momento. A Vale elaborou projetos de engenharia
para estas estruturas e os custos totais esperados para realizar todos os projetos
de descaracterização resultaram em uma provisão de R$ 10 bilhões, reconhecida
na demonstração do resultado. A movimentação da provisão no exercício findo em
31 de dezembro de 2019 está demonstrada a seguir:
Em R$ milhões
2019
Provisão
10.274
Pagamentos
(642)
402
Juros apropriados
Saldo em 31 de dezembro
10.034
Passivo circulante
1.247
Passivo não circulante
8.787
Passivo
10.034
A mensuração dos custos e o reconhecimento da referida provisão levam em
consideração diversas premissas e estimativas que dependem de fatores, alguns
dos quais não estão sob o controle da Vale. As principais estimativas e premissas
críticas aplicadas consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido
que foi baseado nas informações históricas disponíveis e na interpretação das leis e
regulamentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos;
(iii) a aprovação dos métodos e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes; e (iv) atualização na taxa de desconto. Portanto, mudanças
nas premissas e estimativas relevantes poderão resultar em alteração significativa
no montante provisionado em 31 de dezembro de 2019. (a.ii) Barragens de coligadas
e joint ventures - Algumas das investidas da Vale também operam estruturas de
barragens semelhantes e conforme detalhado na nota explicativa nº 22 das suas
demonstrações financeiras, a Vale reconheceu uma provisão de R$993 milhões
durante o ano de 2019 como “Resultado de participações e outros resultados em
coligadas e joint ventures”, em relação à descaracterização da barragem de rejeitos
de Germano, de propriedade da Samarco Mineração S.A.. b) Provisão para compensação e acordos - A Vale vem trabalhando junto às autoridades competentes
e com a sociedade para reparar os impactos ambientais e sociais decorrentes do
evento. Nesse sentido, a Vale realizou negociações e celebrou acordos com as
autoridades competentes, bem como com as pessoas afetadas pelo evento. A Vale
também celebrou termos de doação para o município de Brumadinho, instituições,
famílias com entes desaparecidos ou falecidos, famílias que residiam e desenvolviam
atividades produtivas na área da Zona de Autossalvamento da barragem de Brumadinho. A Vale também está desenvolvendo estudos e projetos para a recuperação da
vegetação e para assegurar a segurança geotécnica das estruturas remanescentes
na mina do Córrego do Feijão, incluindo a remoção e descarte adequado dos rejeitos, principalmente ao longo do rio Paraopeba. Adicionalmente, a Vale conta com
estruturas dedicadas para o tratamento dos animais resgatados, possibilitando o
atendimento emergencial e recuperação. A movimentação da provisão no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 está demonstrada a seguir:
Em R$ milhões
2019
Provisão para compensação social e econômica
10.582
Provisão para reparação e compensação ambiental
4.591
Pagamentos
(3.340)
Juros apropriados
189
Saldo em 31 de dezembro
12.022
Passivo circulante
6.319
Passivo não circulante
5.703
Passivo
12.022
O montante total dessa provisão pode variar em decorrência do estágio preliminar
das negociações em andamento, prazos e escopo dos programas, que estão sujeitos à aprovação e consentimento das autoridades competentes. Além disso, a
Vale está em negociação com o Governo do Estado de Minas Gerais (“GEMG”) e
outras autoridades competentes para um acordo adicional de indenização por
danos coletivos e compensação para a sociedade e o meio ambiente. O objetivo
da Vale com um potencial acordo é proporcionar um acordo estável para a execução das reparações e compensações, com a suspensão dos processos civis
existentes. O acordo potencial ainda é muito incerto e está sujeito à conclusão das
negociações em andamento e à aprovação pela Vale, Governo do Estado de Minas
Gerais, Ministério Público e por outras Autoridades e Partes Intervenientes. Portanto, as provisões registradas nas demonstrações financeiras da Vale não incluem
o resultado potencial da negociação em andamento, pois ainda não é possível
estimar com segurança o valor ou se as negociações em curso serão bem-sucedidas. A estimativa do impacto econômico do potencial acordo dependerá do (i)
acordo sobre a lista final de projetos de reparação e compensação, (ii) uma avaliação detalhada das estimativas dos valores a serem gastos nos projetos de reparação e compensação em discussão, (iii) uma análise do escopo detalhado de tais
projetos para determinar sua correspondência com as iniciativas e montantes já

provisionados; e (iv) o momento da execução dos projetos e desembolsos, que
impactarão o valor presente das obrigações. Com base nos termos atuais em
discussão e em estimativas preliminares, sujeitas às incertezas listadas acima, o
possível acordo pode resultar em uma provisão adicional variando de R$4 bilhões
a R$8 bilhões. Todos os impactos contábeis, se houver, serão registrados no período em que um acordo for celebrado. (b.i) Defensoria Pública - Em 5 de abril de
2019, a Vale e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais formalizaram um
termo de compromisso que estabeleceu as bases para a indenização de danos
materiais, econômicos e morais sofridos pelas pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, mediante a celebração de acordos extrajudiciais,
individuais ou por grupo familiar. Esse termo de compromisso estabelece a base
para uma ampla variedade de pagamentos de indenização, os quais foram definidos com base na melhor prática e na jurisprudência dos Tribunais brasileiros. (b.ii)
Ministério Público do Trabalho - Em 15 de julho de 2019, a Vale assinou um acordo
final com o Ministério Público do Trabalho para indenizar os empregados diretos e
terceirizados da mina do Córrego do Feijão que foram afetados pelo término da
operação. Nos termos do acordo final, a Vale manterá os empregos dos seus
empregados diretos e dos terceirizados até 25 de janeiro de 2023 ou converterá
esse benefício em compensação financeira. O acordo também inclui indenização
aos parentes das vítimas fatais do evento, cujo valor pode variar dependendo do
parentesco com as vítimas, além de seguro médico vitalício aos viúvos e viúvas e
aos dependentes das vítimas até os 25 anos. Adicionalmente, o acordo estabeleceu um pagamento de indenização de danos morais coletivos no valor de R$400
milhões, o qual foi integralmente pago em 2019. (b.iii) Governo Federal, Estado de
Minas Gerais, Ministério Público - Em 20 de fevereiro de 2019, a Vale firmou um
acordo preliminar junto ao Estado de Minas Gerais, ao Governo Federal, e representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, da Defensoria Pública Federal e do Estado de Minas Gerais, nos termos
do qual a Vale assumiu a obrigação de realizar, mediante prévio cadastro, pagamentos emergenciais de indenização aos moradores de Brumadinho e das comunidades que estiverem localizadas até um quilômetro do leito do Rio Paraopeba,
desde Brumadinho até a cidade de Pompéu. Em razão desse acordo, a Vale antecipou as indenizações por meio de pagamentos mensais, os quais variaram em
função da idade dos beneficiários e outros fatores, durante um período de 12 meses.
Em 28 de novembro de 2019, foi homologada a prorrogação, por mais 10 meses,
a partir do dia 25 de janeiro de 2020, dos pagamentos emergenciais aos atingidos
pelo rompimento da barragem. (b.iv) Reparação e compensação ambiental - Em
8 de julho de 2019, a Vale celebrou um acordo com a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (“COPASA”) para implementar diversas ações de limpeza das
áreas afetadas e melhorias no sistema de captação de água ao longo do rio Paraopeba e de outros pontos de coleta de água próximos à área afetada. Adicionalmente, a Vale mobilizou a dragagem de parte do material liberado, incluindo a
limpeza e o desassoreamento da calha do rio Paraopeba. c) Despesas incorridas
- A Vale incorreu em gastos que não se qualificam para o reconhecimento de
provisão e, portanto, o montante de R$ 2,9 bilhões foi reconhecido diretamente no
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Estes gastos referem-se
a serviços de comunicação, acomodação e assistência humanitária, equipamentos,
serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros. d) Paradas de
operação - A Vale possui algumas operações paralisadas devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela Vale em suas estruturas de barragens a
montante. A Vale registrou uma perda relacionada à parada de operação e capacidade ociosa do segmento de minerais ferrosos reconhecido no resultado como
“Pré-operacionais e paradas de operação” no valor de R$ 2,9bilhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019. Durante o ano de 2019, algumas destas operações retornaram parcialmente e a Vale está trabalhando em medidas técnicas e
legais para a retomada da capacidade total das operações paralisadas. e) Baixa
de ativos - Como resultado do evento e em conjunto com a decisão de aceleração
do plano de descaracterização das barragens a montante, a Vale reconheceu uma
perda de R$904 milhões como “Redução ao valor recuperável e baixa de ativos
não circulante” no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, referente à baixa
dos ativos da mina Córrego do Feijão e os relacionados às demais barragens a
montante no Brasil. f) Contingências e outras questões legais - A Vale está
sujeita a contingências significativas em razão do rompimento da Barragem de
Brumadinho. A Vale é parte em diversas investigações e processos judiciais e
administrativos movidos por autoridades e pessoas afetadas. A Vale está avaliando essas contingências e poderá realizar provisões, com base na evolução desses
processos. Em função desses processos, cerca de R$ 6,4bilhões de ativos da Vale
estão bloqueados em 31 de dezembro de 2019, sendo que deste montante cerca
de R$504 milhões foram bloqueados nas contas bancárias da Vale e R$ 5,9 bilhões
foram convertidos em depósitos judiciais. Para o evento de Brumadinho, a Vale
dispõe de garantias adicionais no montante de R$ 5,6bilhões, que foram apresentadas em juízo e utilizadas para liberar o respectivo valor em depósito judicial durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. O custo relacionado à estas
garantias adicionais foram de R$36 milhões e está registrada como despesa financeira na demonstração do resultado da Vale do exercício findo em 31 de dezembro
de 2019. (f.i) Sanções administrativas - A Vale foi notificada da imposição de multas
administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (“IBAMA”), no montante de R$250 milhões, que a Vale espera liquidar
através de projetos ambientais. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente – SEMA
de Brumadinho, impôs multas administrativas no montante total de R$181 milhões.
Ambos os valores estão registrados em 31 de dezembro de 2019. (f.ii) Ações coletivas nos Estados Unidos - A Vale e alguns de seus atuais e ex-executivos foram
indicados como réus em Reclamações para potenciais ações coletivas perante
Tribunais Federais de Nova York, ajuizada por detentores de valores mobiliários
- American Depositary Receipts (“ADRs”) - de emissão da Vale, com base na legislação Federal Norte Americana sobre valores mobiliários. As Reclamações
foram consolidadas por meio de uma única Reclamação (“amendedcomplaint”)
ajuizada pelo Autor principal (“Autor” ou “Lead Plaintiff”) em 25 de outubro de 2019
perante o Tribunal do Eastern District em Nova York. O Autor alega que a Vale
teria feito declarações falsas e enganosas ou deixado de fazer divulgações relativas
aos riscos de um rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão e sobre
a adequação de seus programas e procedimentos. O Autor não especificou valores
dos prejuízos alegados nessa demanda. Em 13 de dezembro de 2019, a Vale
apresentou a defesa preliminar (“motiontodismiss”) à Reclamação consolidada. A
Vale pretende defender-se desse processo e preparar uma defesa completa contra todas as alegações. Com base na avaliação dos consultores jurídicos da Vale
e dado o estágio muito preliminar, a expectativa de perda deste processo é classificada como possível. No entanto, em vista da fase inicial da potencial ação coletiva acima mencionada, não é possível, no momento, estimar com confiabilidade o
potencial montante envolvido. g) Seguros - A Vale está negociando com as seguradoras com base nas suas apólices de seguro de risco operacional, responsabilidade civil, mas essas negociações ainda estão em um estágio inicial. Qualquer
pagamento de indenizações dependerá da definição de cobertura dos seguros,
com base nessas apólices e na avaliação do montante da perda. Em função das
incertezas relacionadas ao tema, nenhuma indenização para a Vale foi reconhecida nas demonstrações financeiras da Vale. Política contábil - As provisões são
mensuradas ao valor presente aplicando a melhor estimativa da Administração em
relação aos desembolsos requeridos para liquidar a obrigação presente na data
de apresentação das demonstrações financeiras. A taxa de desconto usada para
determinar o valor presente é uma taxa antes dos impostos que reflete as avaliações
atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos do
passivo. O aumento da provisão devido à passagem do tempo é reconhecido
como despesa de juros. Não são constituídas provisões para perdas operacionais futuras. Estimativas e julgamentos contábeis críticos - A mensuração
da provisão requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas significativas.
A provisão reflete os custos estimados para cumprir a obrigação da Vale em
relação ao evento. A provisão pode ser afetada por fatores que incluem, mas
não estão limitados a: (i) alterações nas leis e regulamentos, (ii) variação dos
preços correntes estimados de custos diretos e indiretos relacionados a insumos
e serviços, (iii) alterações do fluxo previsto de pagamentos dos custos estimados,
(iv) mudanças em tecnologias consideradas na mensuração atual, (v) quantidade de pessoas com direito aos pagamentos de indenização, (vi) resolução de
questões legais potenciais e existentes, (vii) premissas demográficas, (viii)
premissas atuariais e (ix) atualizações na taxa de desconto. Desta forma, os
valores efetivamente incorridos pela Vale poderão diferir dos valores atualmente provisionados, em razão da confirmação das premissas utilizadas e que dependem de diversos fatores, alguns dos quais não estão sob o controle da Vale.
Essas mudanças podem resultar em um impacto material no valor da provisão
em períodos futuros. Em cada data de relatório, a Vale reavaliará as principais
premissas utilizadas na preparação dos fluxos de caixa projetados e ajustará a
provisão, quando necessário. 16 Eventos subsequentes: Redução do capital
social - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/11/2019,foi aprovada por unanimidade a redução do capital social em R$ 12.279.943, sem o
cancelamento de ações de emissão da Companhia, mediante a entrega de ações
de Vale aos seus acionistas. Em 17/01/ 2020, após o decurso do prazo de oposição dos credores de 60 dias da referida redução, o capital social da Companhia
está apresentado no montante de R$ 8.483.797, dividido em 196.713.125 ações
ordinárias, sem a alteração da participação acionária da Companhia. Em
27/01/2020 foram entregues aos acionistas da Companhia 386.040.325 ações
da Vale na proporção da participação de cada um no capital da Litela. Pandemia
- Coronavírus - Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções
respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um
resfriado comum. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19
após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus
(COVID-19). De uma forma geral, a principal forma de transmissão dessa doença se dá por contato próximo de pessoa a pessoa. Devido ao grande alastramento mundial da doença, caracterizado como pandemia, no início de fevereiro
de 2020, foi sancionada no Brasil a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O isolamento e a quarentena de pessoas,
a fim de evitar a possível contaminação ou a propagação ainda maior do vírus,
são algumas das medidas que veem sendo ser aplicadas pelo Poder Público.
Considerando o investimento que a Companhia tem na Vale, não houve nenhum
impacto nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 e que nesse momento não temos informações e condições de afirmar
se haverá impactos no exercício de 2020. Emissão de debêntures - Em
20/01/2020, a Companhia realizou a sua primeira emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no
valor total de R$ 170.000, para distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme
alterada. Foram emitidas 170.000 debêntures, cada uma com o valor nominal
de R$ 1.000,00, sendo remuneradas ao custo de 100% do CDI + 1,125% a.a..
Em 30/03/2020, a Companhia realizou a sua segunda emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série
única, no valor total de R$ 70.000, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009,
conforme alterada. Foram emitidas 70.000 debêntures, cada uma com o valor
nominal de R$ 1.000,00, sendo remuneradas ao custo de 100% do CDI + 2%
a.a. As debêntures são reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que os saldos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros. Os recursos captados por meio da emissão de
debêntures estão sendo utilizados para reforço de caixa da Companhia. Ivan
Luiz Modesto Schara - Diretor Presidente e de Relação com Investidores; Gilmar
Dalilo Cezar Wanderley - Diretor Financeiro; Marilia de Oliveira Carmo - Diretora Administrativa. Flávio Freitas Thomaz Pereira - Contador CRC RJ 081603/O.
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Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes: Em 31/12/2019. Os diretores
da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relativamente às demonstrações financeiras da Litela referentes ao exercício findo em 31/12/2019. Atenciosamente, Ivan Luiz Modesto Schara - Diretor Presidente e de Relação com
investidores. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo – Diretora Administrativa.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e Acionistas: Litela esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
Participações S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Litela Participações S.A. (“Companhia"), que na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul- que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons- da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
e financeira da Litela Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas interna- de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
cionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board (IASB). Base para opinião: das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida- operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
Porque é um PAA - Controlada em conjunto – Vale S.A. (“Vale”) – (Nota explicativa 8): O investimento na
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
Vale representa parte substancial dos ativos da Companhia, registrado na rubrica “Investimentos” e contabilizado
por equivalência patrimonial. A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, produtora global de minério de ferro e pelotas, julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
dentre outros recursos minerais. Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da Barragem I da mina do Córrego do Feijão, riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. A Vale incorreu em gastos, bem como registrou provisões relacionadas que e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
envolveram julgamentos críticos da administração na determinação de premissas e das bases utilizadas. Devido à natureza suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
das incertezas quanto à mensuração dos impactos contábeis inerentes a esse tipo de evento, os valores reconhecidos e que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
divulgados deverão ser revistos e poderão vir a ser ajustados de forma significativa em períodos futuros, à medida que novos ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
fatos e circunstâncias sejam conhecidos. Adicionalmente, as demonstrações financeiras da Vale apresentam estimativas planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
contábeis significativas que requerem elevado nível julgamento para mensuração e registro das transações e saldos contábeis. sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
Essas estimativas contábeis envolvem as seguintes principais áreas:• Avaliação do valor recuperável dos investimentos, ativo razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
imobilizado, ativos intangíveis e do ágio fundamentado em rentabilidade futura; • Provisão para contingências tributárias. Em do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
função do exposto acima sobre o investimento na Vale, esses assuntos foram considerados como foco em nossa auditoria. existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, testes de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
sobre a apuração da equivalência patrimonial sobre o investimento na Vale. Os procedimentos de auditoria envolveram, nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
adicionalmente, a consideração dos trabalhos executados e conclusões dos auditores independentes da Vale, quanto à opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
avaliação das premissas e metodologia aplicadas pela administração. Também, efetuamos leitura das as divulgações nas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
demonstrações financeiras da Companhia, à luz dos requisitos contábeis. Consideramos que as divulgações efetuadas são continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
consistentes com as informações obtidas em nossos trabalhos. Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado - A as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
ao exercício anterior: O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi conduzido incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis
sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 10 de abril de 2019, pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações
sem ressalvas, e com parágrafo de ênfase relacionado a evento subsequente decorrente do rompimento da barragem de financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
Brumadinho da Vale ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Outras informações que acompanham as demonstrações assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2020. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se - CRC 2SP000160/O-5. Patricio Marques Roche - Contador CRC 1RJ081115/O-4.
“Publicação omitida neste Jornal no dia 27/04/2020.”
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras: Em 31/12/2019. Os diretores da Litela, para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que
reviram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Litela relativas ao exercício findo
em 31/12/2019. Atenciosamente, Ivan Luiz Modesto Schara - Diretor Presidente e de Relação com investidores. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley - Diretor Financeiro. Marilia de Oliveira Carmo - Diretora Administrativa.
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LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor re cei t a p ara se
proteger do coronaví rus
é manter as mãos l i mp as
com água e sab ão. Tamb ém
vale pa ssar ál cool em g el .
Fique de ol ho na i nf ormação
correta e evi t e as f ak e new s.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

