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Bancos precisarão 
de R$ 395 bi contra 
inadimplência

MP oferece nova 
denúncia contra 
Cabral e doleiro 
Dario Messer

O Ministério Público Federal 
(MPF) ofereceu denúncia à Jus-
tiça contra o ex-governador do 
Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o 
doleiro Dario Messer e o ex-pre-
sidente do Banco Prosper Edson 
Figueiredo Menezes por um es-
quema de evasão de divisas e la-
vagem de cerca de US$ 303 mil 
em 2011.

De acordo com o MPF-RJ, re-
cursos obtidos via corrupção e 
fraudes em licitações foram mo-
vimentados por Messer e Mene-
zes a serviço do então governa-
dor do Rio. Como forma de lavar 
dinheiro para Cabral, Menezes 
adquiriu cerca de US$ 303 mil 
em vinhos em um único leilão 
internacional para o ex-gover-
nador, tendo sido posteriormente 
ressarcido por meio da rede de 
doleiros de Messer.

A denúncia foi protocolada na 
7ª Vara Federal Criminal do Rio 
de Janeiro, que julgará se acolhe 
a ação penal, dando início ao pro-
cesso. As sentenças de condenação 
do ex-governador em processos da 
Lava Jato no Rio somam mais de 
250 anos de prisão.

Messer estava preso em Bangu 
8 desde maio de 2018. Por deci-
são do STJ, ele foi transferido para 
prisão domiciliar em abril deste 
ano devido ao risco de contrair co-
ronavírus.

Guedes se rende e 
admite auxílio de
R$ 130 bi a estados

Analistas esperam contração de 30% 
na economia dos EUA no trimestre

Bolsonaro tem 
nova derrota no 
STF mas insiste 
em amigo na PF

Após o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) suspender o decreto de 
nomeação e a posse de Alexandre 
Ramagem como novo diretor-geral 
da Polícia Federal, o presidente Jair 
Bolsonaro decidiu anular a nome-
ação do delegado para o cargo. O 
novo decreto, que torna a nomea-
ção “sem efeito”, foi publicado em 
edição extra do Diário Oficial da 
União, na tarde desta quarta-feira. 
Ramagem é amigo dos filhos de 
Bolsonaro, que são investigados 
pela Polícia Federal.

Ramagem havia sido nomeado 
na terça-feira para a chefia da PF 
no lugar de Maurício Valeixo, de-
mitido no último dia 24.

Apesar do recuo, Bolsonaro in-
siste na indicação de Ramagem 
e cobrou da Advocacia Geral da 
União (AGU) que recorra da deci-
são do Supremo. A AGU havia dito 
que não iria recorrer. Há quem veja 
o recurso prejudicado, pois a no-
meação foi anulada.

O ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, atendeu a um pedido feito 
pelo PDT por meio de um mandado 
de segurança para suspender a no-
meação e a posse de Ramagem. No 
exame preliminar do caso, o minis-
tro considerou viável a ocorrência 
de desvio de finalidade do ato, “em 
inobservância aos princípios cons-
titucionais da impessoalidade, da 
moralidade e do interesse público”. 
Na decisão, o ministro citou decla-
rações do ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro, que ao deixar o car-
go, na semana passada, acusou o 
presidente Jair Bolsonaro de tentar 
interferir politicamente na PF.

Quebra na cadeia de produção agrícola afeta aviários

Mourão defende volta do gasto público

Dívidas de empresas 
avaliadas pelo Banco 
Central somam 
R$ 900 bilhões

A dívida total das empresas mais 
afetadas pela pandemia de Co-
vid-19 no Brasil soma R$ 900 bi-
lhões. Desse total, R$ 556 bilhões 
são dívidas com o sistema finan-
ceiro nacional, informou o diretor 
de Fiscalização do Banco Central 
(BC), Paulo Souza, em entrevista 
coletiva, transmitida pela internet, 
para apresentar o Relatório de Es-
tabilidade Financeira.

A simulação do impacto econô-
mico gerado pela pandemia, cha-
mado de teste de estresse, mostra 
que seria necessário aumento de 
R$ 395 bilhões em provisão (reser-
vas para casos de perdas) dos ban-

cos, devido à quebra das empresas. 
O BC soltou R$ 1,2 trilhão para 
bancos, entre liberação de compul-
sórios e mudança em regras para 
maior liquidez.

Desse total, R$ 207,3 bilhões se-
riam das empresas mais afetadas; R$ 
48,1 bilhões dos empregados diretos; 
R$ 96,5 bilhões da cadeia de forne-
cedores; R$ 23,1 dos empregados 
dos fornecedores; R$ 8,9 bilhões re-
ferentes a reclassificação de risco de 
empresas afetadas, mas que não en-
trariam em default; e R$ 11,1 bilhões 
de contágio interfinanceiro.

“Devido ao volume de provisões 
que seriam necessárias, a capaci-
dade de o sistema gerar novos cré-
ditos e sustentar o crescimento da 
economia ficaria temporariamente 
comprometida”, diz o levantamen-
to. “Seria o impacto mais severo, 
dependendo da duração da pande-
mia”, disse Paulo Souza.

No relatório, o Banco Central di-
vulgou uma simulação do impacto 
econômico gerado pela Covid-19. 

O BC selecionou 1,6 milhão de 
empresas (1,5 milhão dos setores 
mais afetados e 100 mil fornecedo-
res) e 9,9 milhões de empregados 
(7,5 milhões das empresas afeta-
das diretamente e 2,4 milhões dos 
fornecedores). Na simulação, o BC 
considera que essas empresas en-
trariam em default (quando a em-
presa não consegue pagar os seus 
credores).

Souza acrescentou que, com esse 
impacto, para o sistema financeiro 
voltar a se enquadrar no nível regu-
latório mínimo, seriam necessários 
R$ 70 bilhões, o que corresponde 
a 7,2% do patrimônio de referência 
(PR) do Sistema Financeiro Nacio-
nal. Segundo o relatório, conside-
rando a rentabilidade em períodos 
de crises anteriores, seriam neces-
sários três anos para o sistema re-
compor sua atual capacidade. “O 
sistema financeiro mostra-se capaz 
de absorver esse impacto com os 
resultados que vão ser auferidos fu-
turamente”, disse o diretor do BC.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que o acordo com 
o Senado para enviar R$ 130 bil-
hões para o socorro aos estados e 
municípios está próximo de ser 
concluído. Guedes aceitou um val-
or bem maior que o que havia pro-
posta inicialmente: R$ 22 bilhões.

O ministro teve que mudar 
de opinião após a Câmara ter 
aprovado projeto que compen-
sava a queda na arrecadação de 
ICMS nos meses de pandemia. 
Guedes afirmou que o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), é simpático à ideia de, 
em contrapartida, estados e mu-
nicípios congelem os salários de 
servidores por 18 meses.

“Se nós mandamos R$ 120 bil-

hões, R$ 130 bilhões, extraordi-
nariamente, em alta velocidade, 
para estados e municípios, esse 
dinheiro não pode virar aumento 
de salário. Se não estaríamos nos 
disfarçando sob o manto de uma 
crise para fazer um excesso eleito-
ral, para gastarmos, para fazermos 
aumento no funcionalismo no meio 
de uma crise extraordinária, em que 
milhões de brasileiros estão per-
dendo emprego”, disse o ministro, 
em uma transmissão pela internet, 
organizada pelo setor varejista.

Guedes disse que “estão excet-
uados” dessa vedação de aumento 
de salários, “médicos, enfermeiros, 
policiais militares, todo mundo que 
está na rua ajudando a população a 
lutar contra o vírus”.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão voltou a apoiar, ainda que 
indiretamente, o programa Pró-
Brasil, que prevê investimentos 
do Estado na infraestrutura para 
puxar a recuperação da economia. 
Em conferência ao vivo para o Itaú 
BBA, Mourão afirmou que a re-
tomada do investimento público é 
temporária e apenas um recuo na 
política econômica do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Apesar de destacar que cabe 
ao setor público dar estabilidade 
para o setor privado investir, 
Mourão disse que a infraestrutura 
é o calcanhar de aquiles e “poderá 

ser necessário um pequeno em-
purrão do governo, dentro das 
nossas capacidades, para que a 
gente gere uma atividade maior. 
É um setor que emprega mais e as 
pessoas que trabalharem no setor 
terão sua renda”.

Na segunda-feira, o vice-pres-
idente já havia declarado que é 
importante que o Estado incentive 
a retomada da economia por meio 
obras públicas, como está sendo 
proposto no programa Pró-Brasil 
desenvolvido pela Casa Civil e 
pelos militares com cargo no Plan-
alto, com pouca participação do 
Ministério da Economia.

A economia dos Estados Uni-
dos sofreu sua maior contração em 
mais de uma década no primeiro 
trimestre do ano, devido aos blo-
queios para retardar a propagação 
do coronavírus. A queda no primei-
ro trimestre superou a previsão dos 
analistas e alcançou a taxa anuali-
zada de 4,8%, segundo dados ofi-
ciais divulgados nesta quarta-feira.

Apesar da queda forte, o perío-
do ainda não registrou todo o efeito 
das paralisações, já que muitas das 
restrições não foram implementa-
das até março. Os analistas esperam 
que o crescimento contraia 30% ou 
mais de abril a junho.

“Isso está fora dos trilhos, sem 
precedentes”, disse Mark Zandi, 
economista-chefe da Moody’1s 
Analytics, ao jornal Washington 
Post. “A economia acabou de ser 
arrasada”. Antes do coronavírus, 
esperava-se que a economia dos 
EUA crescesse cerca de 2% este 
ano, percentual que já mostrava re-
dução no ritmo de crescimento.

O Departamento de Comércio 

disse que os gastos do consumidor 
– que representam cerca de dois 
terços da economia dos EUA – caí-
ram 7,6% nos três primeiros meses 
do ano.

A pandemia também ameaça a 
cadeia de produção de alimentos. 
Vários abatedouros de animais fo-
ram fechados devido à infecção 
de trabalhadores pelo coronavírus. 
Com isso, aves e porcos estão sen-
do abatidos, pois os fazendeiros 
não encontram local para o abate.

A situação se agravou por causa 
das fusões e compras de empresas 
por outras maiores, que levaram a 
uma concentração de plantas para 
processamento de carnes. Caso uma 
desses grandes abatedouros feche, 
regiões inteiras ficam sem opção.

Também nesta quarta-feira, a 
Alemanha disse que sua economia 
pode encolher em um recorde de 
6,3% este ano. “Vamos experimen-
tar a pior recessão da história da re-
pública federal”, fundada em 1949, 
disse o ministro da Economia, Pe-
ter Altmaier.

EUA Wikimedia
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Títulos públicos e psicologia financeira: da teoria à pandemia
Do ponto de vista da economia real, Selic já poderia ter zerado

O mercado financeiro é fascinante. Ao mesmo tempo que 
encanta, seduz, também engana. Quem sabe jogar seu jogo, faz 
nome e dinheiro, quem não consegue, fica no meio do caminho. 
Títulos públicos e privados ganham cada vez mais protagonismo. 
São tantas as “inovações” que por vezes se torna confuso.

Entre os títulos públicos, existem as Letras do Tesouro do 
tipo pré e pós-fixadas, conhecidas também como LTN e LFT 
respectivamente. Esses títulos ainda apresentam seus “pseu-
dônimos”, como por exemplo a LFT, que são pós-fixadas, po-
rém, no caso de ser indexada à inflação (IPCA), recebe outro 
nome, NTN-B. Há também as NTN-F, que são os títulos prefi-
xados com pagamento semestral, e as NTN-C, que são títulos 
atrelados ao IGP-M. Tantas opções, parece até um campeona-
to brasileiro de títulos públicos.

Entre os privados, temos também os CDB, LCI, LCA, que 
são títulos emitidos por instituições bancárias, bem como, os 
CRI, CRA e debêntures. No frigir dos ovos, é uma sopa de 
letrinhas, que traz mais confusão para aqueles que desejam se 
arriscar nesse mercado, do que compreensão. Então, por que 
toda essa discussão acerca dos ativos financeiros?

Por um motivo muito simples, na crise, a incerteza quanto 
ao futuro se faz presente, e os agentes dispõem de duas macro-
alternativas: (1) preferir liquidez para honrar seus contratos, 
pagar dívidas, se prevenir quanto ao futuro, contar riqueza ou 
(2) garantia de retorno na forma de ativos que remuneram, 
especialmente os ativos públicos. E é justamente nesses ativos 
públicos que iremos nos debruçar.

Recente matéria veiculada na mídia impressa dá conta de 
um documento do Tesouro, emitido no último dia 15de abril, 
assinado pelo secretário, Mansueto Almeida, junto com sua 
equipe, afirmando que o governo poderia ter dificuldade em 
fazer rolar a dívida com emissão de títulos de vencimentos 
longos. Esse documento parece não ter caído muito bem aos 
olhos e ouvidos do mercado, e no dia seguinte o próprio se-
cretário, em matéria veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo,
afirmou o contrário do que havia dito no dia anterior e, portan-
to, que o Tesouro não teria essa dificuldade em emitir dívida.

Palavras lançadas não voltam mais, por isso esse documen-
to assinado pelo secretário e sua equipe despertou o interesse 
em saber até onde essa afirmação poderia fazer sentido. En-
tão vamos aos dados, mas não sem antes reproduzir de forma 
bem simples e didática a Teoria da Preferência pela Liquidez 
(TPL), do economista John Maynard Keynes, que apresenta 
os circuitos pelo qual a moeda – em uma economia monetária 
da produção – circula.

Pois bem, antes mesmo de publicar sua grande obra, intitu-
lada A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, dora-
vante TG, em 1936, Mister Keynes escreveu o Tratado sobre a 
Moeda, de 1930, em que ele esboça a sua TPL. Já no capítulo 
17 da TG, Keynes vai mais longe e generaliza a discussão para 
uma teoria da precificação de ativos, em que além da moeda 
e dos títulos, existe um “cardápio” maior de ativos, em que a 
demanda por esses ativos irá variar a depender das suas taxas 
de juros.

Para facilitar o entendimento, iremos simplificar a discus-
são com base nos dois circuitos apresentados por Keynes ain-
da no Tratado sobre a Moeda, para ser possível a compreen-
são acerca da importância da moeda e da taxa de juros em 
uma economia monetária. Portanto, retomando o raciocínio 
de Keynes, a moeda é o ativo que confere a maior liquidez por 
excelência, sobretudo em momentos de incerteza quanto ao 
futuro da taxa de juros. E o que seria a taxa de juros?

Keynes afirmava que a taxa de juros era o prêmio pela re-
núncia à liquidez, ou seja, é o que equilibra oferta e deman-
da de moeda (liquidez). Sendo assim, se M   L(r), ficará caro 
manter dinheiro na carteira, em função do aumento dos preços 
(inflação) decorrentes do superaquecimento da economia – 
para o caso dessa economia estar operando em equilíbrio de 
pleno emprego – como também pelo fato de o dinheiro em 
si – apesar da sua liquidez por excelência – não ser capaz de 
remunerar quem o possui, e, com isso, os agentes se senti-
rão estimulados a renunciar à liquidez em troca de um prêmio 
(taxa de juros), dado que o governo terá que elevar a taxa de 
juros em função da inflação.

É válido destacar que, ao que parece, Keynes não estava 
muito preocupado com aqueles indivíduos que ganham apenas 
o suficiente para o seu consumo, ou seja, os indivíduos que 
gastam tudo o que ganham e não acumulam poupança, pois 
esses não podem fazer escolhas intertemporais do tipo guardar 
o excedente não consumido ou renunciar à liquidez, ganhando 
um prêmio por isso.

Entretanto, sob certas circunstancias, essa renúncia à li-
quidez poderá promover uma corrida por ativos remunerados 
em juros, elevando sua demanda, inflacionando os preços e, 
por fim, como num círculo vicioso, derrubar as taxas de juros 
de longo prazo. Nesse caso, o governo enfrentará um dilema, 
qual seja: (1) manter os juros baixos e correr o risco de resultar 
em fuga de capitais ou (2) ver a elevação da preferência pela 
liquidez e ser obrigado a ceder às pressões dos agentes, pagan-
do, então, um prêmio maior.

É aí que entramos na discussão a partir da afirmação profe-
rida pelo secretário do Tesouro Nacional, pois, ao analisarmos 
o comportamento dos preços e das taxas de juros de alguns 
ativos financeiros, o que se observa é que, mesmo com a ex-
plosão da dívida pública do Governo Federal e dado o ambien-
te recessivo da economia brasileira, as taxas de juros seguem 
caindo e, portanto, os preços dos títulos não param de subir, 
o que indica apetite por parte dos investidores por papéis da 
dívida.

Tesouro Prefixado 2026 – preços

Fonte: Tesouro Direto

Tesouro Prefixado 2026 – taxas

Fonte: Tesouro Direto

Considerando que estamos em um contexto de “terra arra-
sada” da economia brasileira e não de uma economia em equi-
líbrio, e analisando por igual período, de fevereiro de 2020 até 
a primeira quinzena de abril as taxas de juros, observamos que 
há uma queda significativa para o caso acima dos títulos de 
longo prazo, ao passo que os preços desses ativos continuam 
a subir, o que indicaria que a demanda por esses títulos segue 
elevada, mesmo com um “prêmio” cada vez menor.

Tesouro IPCA+2045 – preços

Fonte: Tesouro Direto

Tesouro IPCA+2045 – taxas

Fonte: Tesouro Direto

Comportamento semelhante pode ser destacado para os títulos 
híbridos (parte prefixado, parte pós-fixado), como o IPCA+2045. 
Dado que em momentos de crise os agentes econômicos buscam 
segurança, não há ativo mais seguro que os títulos públicos, pois, 
é a certeza que o governo não dará calote, tendo em vista que essa 
dívida é em moeda nacional e que, portanto, o BC é soberano 
para emitir moeda – caso seja necessário – para fazer cumprir as 
obrigações relativas ao pagamento da dívida.

Com isso, observa-se, apesar de uma queda expressiva dos preços 
desse ativo e consequente elevação da taxa de juros, que o preço volta 
a subir e os juros voltam a cair, o que pode ser entendido como uma 
elevação da demanda por esse título de longo prazo.

A tendência segue a mesma para os títulos semestrais, pre-
fixados e pós-fixados – como pode ser observado nos quatro 
gráficos abaixo – com elevação acentuada nos preços e con-
sequente queda nas taxas de juros. O que só corrobora com 

a ideia de que, à medida que a taxa de juros Selic, enquanto 
taxa básica de referência para todas as demais, só cai, dado o 
ambiente recessivo da economia, os agentes que detêm pou-
pança, buscam “conforto” nos títulos de juros longos, que pa-
gam prêmios maiores, o que acaba promovendo uma queda 
também nesses juros longos, dado o aumento na demanda.

Prefixado com juros semestrais 2031 – preço

Fonte: Tesouro Direto

Prefixado com juros semestrais 2031 – taxa

Fonte: Tesouro Direto

IPCA+2055 com juros semestrais – preço

Fonte: Tesouro Direto

IPCA+2055 com juros semestrais – taxa

Fonte: Tesouro Direto

Portanto, do ponto de vista da economia real, parece claro que 
a taxa de juros de curto prazo (Selic) já poderia ter zerado, tendo 
em vista que a economia do país colapsou, a inflação poderá ser 
a menor da história recente, inclusive abaixo da margem inferior 
da meta – o que caracterizaria deflação – e a taxa de desemprego, 
que já está na casa dos 12% da população economicamente ativa, 
poderá aumentar ainda mais, fechando o ano próximo dos 15%.

Então, por que o juro Selic continua positivo (3,75%), mes-
mo com a atividade econômica “à beira do abismo”? A resposta 
é: desconsiderando o fluxo entre renda fixa e variável, se o juro 
curto zerar, como num efeito cascata, o mercado irá migrar com 
ainda mais apetite para os títulos de juros longos, o que também 
derrubará esses juros.

A medida de relutância do governo em zerar a taxa básica 
de juros, dado que em termos de economia real, estamos re-
cessivos e sem a menor perspectiva de pressão inflacionária, 
repousa na barganha que lhe é imposta pelo mercado, sempre 
desejoso por retornos cada vez maiores.

q  Alonso Barros da Silva Jr.
Mestre em Economia (Ufal) e doutorando em Economia (UFBA).

q  Fábio Correia da Silva
Mestre em Economia (Ufal), é professor do Centro Universitário 

Mario Pontes Jucá (UMJ).
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Orçamento para saúde  
sofre histórica insuficiência
Valores de 
2014 para uma 
população que 
aumentou  
7 milhões

O orçamento de 2019 
para o setor da saúde, que 
sofre uma histórica insufici-
ência de recursos no Sistema 
Único de Saúde (SUS), não 
aumentou em relação ao ano 
anterior, permanecendo um 
valor semelhante aos pata-
mares de 2014. Por outro 
lado, a população brasileira 
aumentou em 7 milhões de 
habitantes nesse período, re-
velando uma grave redução 
das despesas per capita nes-
sa área.

É o que consta no estu-
do divulgado pelo Instituto 
de Estudos Socioeconômi-

cos (Inesc) revelando, pela 
primeira vez, como as me-
didas de austeridade fiscal 
e a aprovação da Emenda 
Constitucional 95 reduziram 
as políticas sociais necessá-
rias para proteger a popula-
ção mais vulnerável da atual 
pandemia.

“O Brasil está visivelmen-
te fragilizado para enfrentar 
os desafios trazidos pela 
pandemia”, afirma Livi Ger-
base, assessora política do 
Inesc. Intitulado “O Brasil 
com baixa imunidade – Ba-
lanço do Orçamentário Ge-
ral da União 2019”, o relató-
rio mostra que, de 2014 até o 
ano passado, o constante es-
forço fiscal da União resul-
tou em cortes de 28,9% nas 
despesas discricionárias dos 
programas sociais do país. 
Só no período entre 2018 e 
2019, a queda nos gastos so-
ciais chegou a 8,6%.

Além da função saúde, a 
publicação do Inesc avaliou 
a execução do orçamento 

da União (OGU) em 2019 
de outros sete conjuntos de 
políticas públicas: educação, 
direito à cidade, socioam-
biental, criança e adolescen-
te, igualdade racial, mulhe-
res e povos indígenas.

Para a especialista em 
Justiça Fiscal, embora a cri-
se da Covid-19 tenha origem 
na saúde, seus efeitos se 
estendem por todas as polí-
ticas públicas. Isso porque 
o isolamento da população 
paralisou a atividade pro-
dutiva, o que vai gerar uma 
profunda recessão, aumento 
no desemprego e piora nas 
desigualdades sociais.

“Num país onde os po-
bres, negros, mulheres e in-
dígenas são sempre os mais 
penalizados, a pandemia da 
Covid-19 vai tornar tudo 
ainda mais difícil para essa 
grande parcela da popula-
ção”, sentencia Livi.

O estudo do Inesc conclui 
que a contenção das despe-
sas visando apenas um ob-

jetivo fiscal tem um preço 
muito alto, sobretudo para 
os grupos mais vulneráveis 
que arcam de maneira des-
proporcional com a conta. 
Em contrapartida, o governo 
federal comemorou a redu-
ção do déficit primário en-
tre 2018 e 2019, que saiu de 
1,8% do PIB para 1% ou R$ 
95,1 bilhões. O número em 
grande parte foi causado pe-
los altos contingenciamentos 
do governo no ano passado, 
que só foram revogados no 
final do ano, impedindo a 
execução dos gastos.

“Para além de uma análise 
fria dos números, buscamos 
saber se as políticas públicas 
e seus respectivos orçamen-
tos estão a serviço do bem 
estar das pessoas, princi-
palmente das que mais pre-
cisam, e não somente para 
proteger a dívida pública, 
muitas vezes enriquecendo 
setores econômicos já bas-
tante privilegiados”, declara 
a assessora do Inesc.

Direitos trabalhistas retardam 
explosão do desemprego

O aumento de apenas 150 mil pessoas na fila do 
seguro-desemprego no Brasil entre março e a primei-
ra quinzena de abril deste ano, em relação ao mesmo 
período de 2019, e a notícia que cerca de 4,3 milhões 
de trabalhadores formais tiveram o contrato suspenso 
ou jornadas e salários reduzidos por até três meses tra-
zem uma notícia boa, duas constatações e um alerta.

A boa notícia é que fica comprovado que os direitos 
trabalhistas deixam o mercado mais resiliente. Somando 
o excesso na fila do seguro em relação ao ano passado 
com os que tiveram contato suspenso ou reduzido, temos 
pouco menos de 4,5 milhões de pessoas, pouco mais de 
13% dos 33,6 milhões de trabalhadores no setor priva-
do com carteira assinada. Nos EUA, onde os contratos 
lembram os de boias-frias, em cinco semanas de crise 
causada pela pandemia, 26 milhões engrossaram a fila 
do seguro-desemprego (lá, como cá, represada pela ava-
lanche de pedidos online).

A primeira constatação é que essa estatística abrange 
apenas metade do número de trabalhadores no país. Os 
11,6 milhões de empregados sem carteira assinada e os 
24,5 milhões que trabalham por conta própria não apa-
recem nos números, e só se poderá ter uma ideia do im-
pacto quando o IBGE divulgar a Pnad Contínua de abril 
(ao final de maio). Mesmo os números do mercado for-
mal são aproximações, pois desde janeiro o governo não 
divulga o Caged, devido às dificuldades na mudança da 
Rais para o eSocial.

A segunda constatação é que, não fossem os freios 
impostos pelos direitos trabalhistas e as medidas, ainda 
que insuficientes, para apoiar as empresas a manterem os 
empregos, o desemprego teria explodido.

Aí vem o alerta: se não forem adotadas medidas mais 
abrangentes, veremos em três ou quatro meses esta ex-
plosão de efeito retardado. Só Paulo Guedes para acredi-
tar que acenando com reformas o país voltará a girar as 
engrenagens. Os R$ 600 (vezes três) pagos aos informais 
e MEIs vão desaparecer feito água na areia; os adiamen-
tos de impostos e os empréstimos para bancar a folha 
de pagamento terão que ser quitados; as empresas, sem 
poder manter os contratos de trabalho suspensos ou re-
duzidos, vão demitir.

Gripezinha
Bolsonaro afirmou que 70% dos brasileiros serão 

contaminados pela Covid-19. Com população de 210 
milhões, seriam 147 milhões. Se a taxa de mortalidade 
ficasse em modesto 1%, 1,5 milhão de brasileiros iri-
am para os cemitérios. Ainda bem que o presidente é 
tão ruim de Matemática quanto de Medicina.

Rastreamento
Não será surpresa se Bolsonaro decidir, na saída da 

quarentena, adotar o programa Fleming, que usa dados 
de celulares e saúde para acompanhar possíveis infecta-
dos. O sistema é da israelense NSO, que comercializa o 
Pegasus, que invade o WhatsApp e é muito apreciado 
pela família.

Rápidas
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, 

com o apoio da escola técnica de turismo Cieth, inaugu-
ra nesta quinta a exposição de fotos Rio Maravilhoso,
no Facebook, com curadoria de Ana Botafogo e Gus-
tavo Delesderrier. As fotos são de Vanda Klabin, Cristi-
na Lacerda e Bayard Boiteux, entre outros. O endereço 
da exposição é facebook.com/Exposição-de-fotos-Rio-
Maravilhoso-102719968099167 *** Como ficam os 
contratos dos jogadores de futebol, com a suspensão 
dos campeonatos e a consequente queda na arrecadação 
dos clubes? Essa questão será discutida na live que o 
IAB fará no Instagram, “Os impactos da Covid-19 nos 
contratos de trabalho dos atletas”, nesta quinta, às 16h, 
no perfil @iabnacional *** A Associação dos Advoga-
dos de SP (Aasp) promove nesta quinta-feira, às 17h, 
o webinar gratuito “Medidas Provisórias e segurança 
jurídica”, com o ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) Alexandre de Souza Agra Belmonte, entre 
outros. Inscrições em: mla.bs/1a03983c *** CEOs da 
Ambev, Magazine Luiza, Boticário e outros discutem 
oportunidades para o pequeno varejo superar a crise 
econômica no bate-papo ao vivo dos embaixadores do 
movimento Compre do Bairro, nesta sexta-feira, a partir 
das 11h, no Facebook (@movimentocompredobairro) e 
outros canais digitais do movimento *** A empresária 
e jornalista Tatiana Datz, da Agência Datz, falará so-
bre “Assessoria de imprensa em tempos de Covid”, no 
próximo dia 6, às 14h, na plataforma Teams da Facha. 
O link para a palestra será disponibilizado no instagram 
@faculdadefacha

Contaminação de empregado pode ser considerada doença ocupacional
O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) decidiu nesta 
quarta-feira, derrubar dois 
dispositivos trabalhistas pre-
vistos na Medida Provisória 
(MP) 927/2020, editada em 
meio à situação de calami-
dade pública provocada pela 
pandemia do coronavírus 
(covid-19).

Por maioria de votos, os 

ministros entenderam que 
os casos de contaminação de 
empregados pela covid-19 
não podem ser descartados 
como doenças ocupacio-
nais. Pelo Artigo 29 da MP, 
que foi considerado ilegal, 
“os casos de contaminação 
pelo coronavírus (covid-19) 
não serão considerados ocu-
pacionais, exceto mediante 

comprovação do nexo cau-
sal”.

Na mesma decisão, a Cor-
te decidiu que os auditores 
fiscais do trabalho não po-
dem atuar somente de “ma-
neira orientadora”, conforme 
determinou a norma, quando 
se depararem com irregulari-
dades, como falta de registro 
de empregados e situações 

de grave e eminente risco.
O STF julgou se mantem 

a decisão individual do mi-
nistro Marco Aurélio, profe-
rida no mês passado, que re-
jeitou sete ações de partidos 
de oposição contra a parte da 
medida que trata de questões 
de trabalhistas. Na sessão, a 
liminar do ministro foi aco-
lhida em parte.

Apple e Google entram na tecnologia no combate ao coronavírus
Em breve, governos po-

derão lançar mão de uma 
tecnologia que permitirá 
enviar alertas a pessoas que 
entraram em contato com 
quem está infectado pelo co-
ronavírus. A Apple e Google  
anunciaram nesta quarta-fei-
ra a liberação das primeiras 
versões da tecnologia que 
irá permitir monitorar a dis-
seminação do coronavírus 
utilizando sistemas opera-
cionais móveis (iOS e An-
droid).

Os alertas de contato se-
rão enviados somente com 
autorização do usuário que 
estivar com covid-19 e, se-
gundo as empresas, para que 

a tecnologia funcione nos 
aparelhos é necessário con-
sentimento do usuário.

As empresas disseram 
que informações adicionais 
devem vir nos próximos dias 
e vão divulgar códigos de 
exemplo para ajudar desen-
volvedores com o sistema de 
notificações na sexta (1° de 
maio).

Representantes das duas 
empresas afirmaram que en-
viaram para desenvolvedo-
res selecionados as versões 
beta do conjunto de funções 
e procedimentos que per-
mitem criar os aplicativos 
(conhecido como API). Os 
desenvolvedores estão asso-

ciados a autoridades públi-
cas de saúde.

Conforme publicado pelo 
G1, o sistema, que foi anun-
ciado eenviar alertas a pes-
soas que entraram em conta-
to com quem está infectado
em 10 de abril, vai dispor 
para governos uma tecnolo-
gia que permita . A tecnolo-
gia usa conexão bluetooth 
para averiguar o tempo de 
exposição e proximidade. 
Essa primeira liberação está 
relacionada ao sistema de 
comunicação, que dirá se um 
usuário teve contato ou não 
com alguém infectado.

Representantes de Ap-
ple e Google disseram que 

o primeiro passo está sendo 
disponibilizar uma maneira 
de calcular o “nível de expo-
sição” e enviar essa informa-
ção a uma pessoa que teve 
contato com alguém confir-
mado com coronavírus. Essa 
mudança é uma resposta das 
empresas a pedidos feitos 
por autoridades.

“Autoridades podem 
avaliar uma exposição em 
potencial com base em in-
formações como distância 
aproximada e duração. A 
partir daí, desenvolvedores 
podem alterar os sistemas 
de notificação para torná-lo 
mais útil e informativo”, dis-
seram as companhias.

Câmera térmica alerta febre em ambientes fechados
Para apoiar ambientes que 

possuem fluxo de pessoas, a 
Sonda, maior empresa lati-
no-americana de soluções e 
serviços de tecnologia, passa 
a disponibilizar ao mercado
uma solução de câmeras tér-
micas que alerta, automati-
camente, quanto a pessoas
com anomalias de tempera-
tura, diminuindo o risco de 
contágio da Covid-19.

A solução é destinada para 
qualquer segmento de negó-
cio, como escritórios, fábri-
cas, shopping centers, redes 
de varejo, escolas ou super-

mercados, e traz mais tran-
quilidade para os visitantes 
desses espaços, assim como 
para clientes e funcionários.

“A tecnologia térmica tem 
um amplo uso e já é aprovei-
tada em vários setores, mas 
agora tomou uma dimensão 
de saúde pública. Por isso, 
criamos uma solução para 
atender às novas demandas 
da população, principalmen-
te quando a flexibilização 
da quarentena começar”, diz
Fernando Reis dos Santos, 
gerente de Smart Cities e 
IoT da Sonda.

O executivo explica que 
a precisão do equipamento 
atinge uma diferença míni-
ma 0,5° para mais, ou para 
menos. Além disso, a solu-
ção oferece a vantagem de 
medir a temperatura sem a 
necessidade de a pessoa pa-
rar, evitando a geração de 
filas. Caso a anomalia seja 
identificada, os alertas são 
enviados para um operador, 
que deve proceder com o 
protocolo indicado.

“Criamos uma solução 
de fácil instalação, além 
de rápida e eficaz, que leva 

milissegundo para detectar 
a anomalia de temperatura 
e consegue fazer a medição 
com até três metros de dis-
tância”, pontua Santos.

A expectativa da Sonda é 
que, com a solução, as em-
presas de todos os segmen-
tos de negócios possam ter 
operações mais seguras, ain-
da mais quando se tratam de 
estabelecimentos essenciais. 
Por outro lado, a companhia 
enxerga a iniciativa como 
uma contribuição social, 
pois ajuda no controle de 
contágio.

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 da Assembleia,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.

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.



Antiguidades 
em lance virtual

Junto de sua 
equipe organi-
zada, o leiloei-
ro Valdir Tei-
xeira continua 
trabalhando e 
apregoando à 
distância, usan-
do a plataforma 
iarremate.com/
valdirteixeira 
para vender as 
peças. Será na 
terça, quarta e 
quinta-feira (5, 
6 e 7) às 15h 
o seu próximo 
pregão, com 
transmissão em 
tempo real com 
áudio e vídeo, 
onde traz uma 
variedade de 
objetos que podem surpreender. Os clientes cadastrados 
podem deixar lances prévios por telefone, se preferir, se 
orientando pelo catálogo que está online com fotos e de-
talhes da cada objeto.

A seleção dos objetos tem obras de artistas conhecidos, 
brasileiros e estrangeiros, pratarias, cristais, lustres, mo-
biliário, esculturas, imaginárias, tapetes. A situação con-
tinua de isolamento social no Rio de Janeiro, tornando 
muito prático os lances virtuais, onde a entrega ou recolha 
do lote vencedor pelo arrematante é personalizada, com 
agendamento prévio, como a visitação para verificar os 
objetos. O escritório do leiloeiro Valdir é na Rua Assump-
ção 210, Botafogo, onde fica sua galeria.

Decoração e arte
Antonio Fer-

reira, leiloeiro 
que mostra gran-
de experiência 
no mercado de 
arte e leilão, 
também está em 
sintonia com os 
tempos de con-
finamento, rece-
bendo os lances 
online em seu 
website anto-
nioferreira.lel.
br, com o catálo-
go descrevendo 
cada lote em de-
talhes e fotos. A 
quinta-feira (30) 
será o último 
dia do pregão 
de arte, pratas, 
joias, numismática e colecionismo, com início às 19h30. 
O seguinte pregão, especial para o dia das Mães, será em 
duas sessões na segunda-feira (4), a primeira tem início às 
15h30 e a segunda às 19h30.

A visitação ocorrerá por agendamento para os cadastra-
dos, combinando o horário previamente. As joias são uma 
oportunidade de sempre acertar o presente de uma mãe, 
seja um par de brincos, um colar, uma pulseira, um cor-
dão, um broche, um anel, um pingente, um crucifixo, uma 
corrente ou relógio. As informações legais de como acon-
tece o pregão, o catálogo com fotos e detalhes de cada joia 
estão no website e no escritório do leiloeiro na Rua Barata 
Ribeiro, 383, sala 701, Copacabana.

Colecionismo e curiosidades
Niterói também em tempos de lances virtuais com a 

leiloeira Thais Dias Brandão Queiroz, na Rua Nossa Se-
nhora Auxiliadora, casa 9, em Santa Rosa. A visitação da 
exposição está marcada para acontecer no feriado de sex-
ta-feira (1º de maio), das 10h às 16h, com agendamento 
prévio, seguindo as orientações do isolamento social, de-
terminado pelo governo para receber os clientes cadastra-
dos. O pregão de fechamento dos lances começará às 19h 
de segunda e terça-feira (4 e 5) pelo website thaisqueiroz-
leiloeira.com.br onde o catálogo está online.
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Base para centro de 
mesa em prata e cristal

Joias no leilão de Antônio Ferreira

Miniatura de Pajero com Thais Queiroz

Vendas de imóveis estão 
praticamente paradas em SP

A pandemia do Covid-19 
paralisou quase que comple-
tamente os negócios imo-
biliários em São Paulo. A 
conclusão é da pesquisa do 
Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis de São 
Paulo (Crecisp) feita na se-
mana entre 20 e 24 de abril, 
com o intuito de determinar 
os impactos da pandemia 
pelo Coronavírus no merca-
do imobiliário.

Quase a metade (47,5%) 
dos que responderam ao 
questionário é de profissio-
nais autônomos que foram 
os mais afetados pelo iso-
lamento social determinado 
pelo governo. Em segundo 
lugar, estão os proprietários 
de escritórios de pequeno 
porte (29,2%), os de médio 
porte (14,3%) e somente 9% 
representam os grandes es-
critórios.

Para 43,1% dos que res-
ponderam a pesquisa, não 
houve vendas desde o início 
da quarentena. Somam-se a 
esse percentual, os 18,4% 
que acreditam que 90% das 
transações estão paradas; e 
9,6% que julgam que houve 
uma paralisação de até 80% 
nas negociações.

Embora um grande per-
centual dos corretores que 
responderam o levantamen-
to não atue no segmento de 
locações (41%), dos que 
trabalham com aluguel, 
16,9% acham que também 
houve uma paralisação to-
tal nessas transações; 11,8% 
acham que diminuíram mais 
de 90% e 6,3% pensam que 
houve uma retração em mais 
de 80% nos novos contratos.

O estudo do Conselho re-
gistrou, ainda, que a maioria 
dos participantes está obede-
cendo às determinações de 
isolamento e atendendo seus 
clientes somente de modo 
remoto. 22,5% não estão 
realizando atendimentos e 
14,1% dos entrevistados es-
tão encontrando seus clien-
tes pessoalmente.

Entretanto, os clientes 
também estão optando pelo 
contato remoto com os cor-
retores: 40,9% procuraram 
os profissionais por meio da 
internet e 26,3% se valeram 
do telefone para o contato.

Um percentual de 74% 
dos corretores entrevistados 
não fecharam nenhuma ven-
da desde o início do isola-
mento e dos que concluíram 

transações, 16,3% afirma-
ram que elas foram feitas 
via financiamento bancário. 
Somente 3,9% dos entrevis-
tados transacionaram vendas 
à vista.

Os compradores estão en-
contrando dificuldades para 
a contratação de financia-
mentos imobiliários: 37,7% 
dos entrevistados afirmaram 
que não está havendo libera-
ção por parte dos bancos e 
28% acreditam que ela está 
mais demorada.

Para 78,8% dos entrevis-
tados os clientes estão com 
grandes dificuldades para o 
pagamento das parcelas de 
financiamento.

Quanto à inadimplência 

nos aluguéis, 46,4% dos cor-
retores que responderam à 
pesquisa afirmaram que já 
foram consultados para uma 
possível prorrogação de pra-
zo para pagamento das loca-
ções por conta da pandemia.

A pesquisa realizada pelo 
Crecisp teve uma ótima re-
ceptividade por parte dos 
profissionais: 97,2% se dis-
puseram a continuar partici-
pando dessas iniciativas do 
Conselho.

O conselho recebeu as 
respostas de 8.006 profissio-
nais de todo o estado, em um 
contingente de 130 mil ins-
critos ativos, o que represen-
ta cerca de 6,15% dos corre-
tores ativos paulistas.

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 SE-
CURITIZADORA 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 con-
tar 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, es-
tarão 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 Cor-
retora 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 delibera-
ções 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 ins-
truída 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 adita-
mentos 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 Imobiliá-
rios 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:

Um em cada 
quatro brasileiros 
não tem acesso 
à internet

A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua - Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(Pnad Contínua TIC) 2018, 
divulgada nesta terça-feira 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), mostra que uma em 
cada quatro pessoas no Bra-
sil não tem acesso à internet. 
Em números totais, isso re-
presenta cerca de 46 milhões 
de brasileiros que não aces-
sam a rede.

Os dados, que se referem 
aos três últimos meses de 
2018, mostram ainda que 
o percentual de brasileiros 
com acesso à internet au-
mentou no país de 2017 para 
2018, passando de 69,8% 
para 74,7%, mas que 25,3% 
ainda estão sem acesso. Em 
áreas rurais, o índice de 
pessoas sem acesso é ainda 
maior que nas cidades, che-
ga a 53,5%. Em áreas urba-
nas é 20,6%.

Quase a metade das pes-
soas que não têm acesso à 
rede (41,6%) diz que o mo-
tivo para não acessar é não 
saber usar. Uma a cada três 
(34,6%) diz não ter interes-
se. Para 11,8% delas, o ser-
viço de acesso à internet é 
caro e para 5,7%, o equipa-
mento necessário para aces-
sar a internet, como celular, 
laptop e tablet, é caro.

Para 4,5% das pesso-
as em todo o país que não 
acessam a internet, o servi-
ço não está disponível nos 
locais que frequentam. Ou 
seja, mesmo que queiram, 
não conseguem contratar 
um pacote de internet. Esse 
percentual é mais eleva-
do na Região Norte, onde 
13,8% daqueles que não 
acessam a internet não têm 
acesso ao serviço nos locais 
que frequentam. Na Região 
Sudeste, esse percentual é 
1,9%.

A pesquisa aponta tam-
bém desigualdades entre 
áreas rurais e urbanas. O 
percentual de moradores de 
áreas rurais que não utilizam 
a internet porque o serviço 
não está disponível é 12%, 
dez vezes maior que a da 
área urbana, 1,2%. Já o ín-
dice daqueles que dizem ser 
caro o equipamento neces-
sário chega a 7,3% na área 
rural, enquanto nas cidades 
é 5%. 

Sudeste tem queda no preço dos combustíveis
As últimas análises do Índi-

ce de Preços Ticket Log (IPTL) 
mostram que, com exceção do 
Gás Natural Veicular (GNV), 
os combustíveis ficaram mais 
baratos nas bombas dos postos 
da Região Sudeste. Entre os 
dias 1º e 15 de abril, o litro da 
gasolina foi vendido na média 
de R$ 4,558, enquanto que no 
mês março, foi comercializado 
por R$ 4,702. O etanol teve 
nos postos da região o recuo 
mais expressivo nesse início 
de mês, baixa de 9,06% no 
preço médio do combustível.

“Chama a atenção no úl-
timo IPTL o fato de que, no 
recorte por Estado, São Paulo 

apresentou um recuo signifi-
cativo de 14,61% no preço do 
litro do etanol, comercializado 
na primeira quinzena do mês 
à média de R$ 2,600, ante os 
R$ 3,045 de março”, comenta 
o Head de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil, Douglas Pina.

A região também se destaca 
pela baixa no preço do diesel. 
O comum registrou um recuo 
de 4,79% passando a ser co-
mercializado por R$ 3,401, 
ante os R$ 3,572 de março. 
Já o S-10 fechou a primeira 
quinzena de abril vendido a R$ 
3,538 ante os R$ 3,653 do mês 
anterior, o que representa uma 
diferença de 3, 15% no preço.

O levantamento mostra ain-
da que na contramão da queda 
nos preços, o GNV avançou 
0,24%, comercializado a R$ 
3,295, ante os R$ 3,287 regis-
trado no mês de março. Ain-
da assim, quando comparado 
com o valor médio da Região 
Nordeste (R$ 3,404), o com-
bustível é 3% mais barato nos 
postos do Sudeste.

No contexto nacional, o ce-
nário da primeira quinzena de 
abril foi de baixa para o preço 
da gasolina, que fechou na mé-
dia de R$ 4,484, com queda de 
3%, em relação ao fechamento 
de março, quando o litro foi 
vendido a R$ 4,623. 
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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PRIVADA
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE MINÉRIO 

DE FERRO PARA EXPORTAÇÃO
A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“CPBS”), de acordo com o 
Contrato de Arrendamento celebrado com a Companhia Docas do Rio de 
Janeiro (Contrato DEPJUR n.º 155/1996), por meio do qual se comprometeu 
a realizar a movimentação mínima anual de minério de ferro oriundo de 
mineradoras que não a sua controladora, a Vale S.A. (“VALE”), informa às 
mineradoras interessadas, que a partir desta data até o dia 08 de maio de 
2020, poderão obter o Edital completo e o Contrato de Serviços Portuários 
com a CPBS, através do e-mail: guilherme.lavareda@vale.com. As 
propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos 
de contratação estabelecidos pelo Edital completo, preferencialmente, não 
se enquadrarem ainda nas seguintes condições: a. Empresa ou participante 
de consórcio vencedores de Oferta Pública do período imediatamente 
anterior, nos terminais arrendados no Porto de Itaguaí: CPBS e CSN; b. 
Empresa ou consórcio que assumiu, por motivo de recusa ou incapacidade 
da vencedora, o total ou saldo superior a 50% do lote ofertado, no período 
imediatamente anterior, em qualquer um dos terminais arrendados no 
Porto Público de Itaguaí: CPBS e CSN; c. Empresa ou participante de 
consórcio vencedores da Oferta Pública no terminal arrendado à CSN no 
Porto Público de Itaguaí no mesmo período. Aplicada a preferência prevista 
nos itens acima, caso existam duas ou mais ofertantes na mesma situação 
classificatória, as propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos 
critérios mínimos de contratação aqui estabelecidos, oferte os melhores 
preços para o embarque do minério de ferro de acordo com a quantidade 
fixa para cada cota estabelecida devendo ser declaradas vencedoras 
pela CPBS as duas propostas com os valores de preço mais altos. Caso, 
ainda assim, permaneça o empate entre duas ou mais propostas de preço, 
haverá uma nova rodada de tomada de preço, onde a melhor oferta será 
declarada a vencedora. Em permanecendo o empate entre duas ou mais 
propostas de preço, a classificação entre elas será definida por sorteio, 
realizado em ato público, para o qual as participantes selecionadas tenham 
sido convocadas.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9

Mercado de seguros demonstra pessimismo
Pesquisa realizada pela 

Federação Nacional dos 
Corretores de Seguros Pri-
vados e de Resseguros, de 
Capitalização, de Previdên-
cia Privada, das Empresas 
Corretoras de Seguros e de 
Resseguros (Fenacor) indica 
que, em abril, pelo segundo 
mês seguido, as principais 
empresas do setor de seguros 
permaneceram pessimistas.

A avaliação tem como 
base o comportamento de 
Índice de Confiança e Ex-

pectativas das Seguradoras 
(Ices) no mês ao atingir o ní-
vel de 51 pontos, o mais bai-
xo após 90 registros mensais 
calculados desde 2012, ou 
seja, 7 anos e meio. Segundo 
o consultor Francisco Gali-
za, responsável pelo estudo, 
esse resultado é “uma conse-
quência direta, dentre outros 
fatores, da pandemia”. 

Todo final de mês são en-
viadas perguntas simples, de 
múltipla escolha, em que as 
empresas dizem sobre o que 

esperam que aconteça nos 
próximos seis meses, com 
relação a algumas variáveis 
relevantes do setor. Ao todo, 
aproximadamente 100 com-
panhias são entrevistadas em 
cada oportunidade.

Embora todas as pergun-
tas sejam de caráter institu-
cional, as respostas das com-
panhias não são divulgadas 
individualmente. No seu 
cálculo, o indicador leva em 
conta três aspectos: econo-
mia brasileira, faturamento e 

rentabilidade de cada um dos 
setores citados.

A partir dessas informa-
ções, e após cálculos estatís-
ticos, é definido esse índice, 
cujo valor varia de 0 a 200. 
O número 100, que divide o 
índice ao meio, sinaliza que 
a expectativa atual é que a 
situação permaneça a mes-
ma no futuro. Por outro lado, 
quanto maior esse valor, 
mais otimista está o segmen-
to; e vice-versa.

Como acompanhar a demanda de renovações de apólices
Definir métricas para o 

seu negócio com o objeti-
vo de serem acompanhadas 
é fundamental na geração 
de resultados positivos. A 
renovação do seguro pode 
ser trabalhada através de 
análises e é possível saber 
se houve crescimento ou se 
é necessário fazer uma re-
adequação de algum setor, 
promover novas estratégias 
para aumentar as vendas e 
até mesmo organizar todo 
banco de dados dos clientes. 
Os gestores e os operacio-
nais trabalham em conjunto 
para acompanhar a demanda 
de renovações, como capaci-
dade de fidelização dos se-
gurados.

Para o CEO do Grupo 
Pentagonal Seguros, Ber-
nard Biolchini, todos os 
gerenciamentos que dizem 
respeito à comercialização 
de apólices é monitorado de 
forma constante. “Além de 
corretora, somos Franquea-
dores (Precisamos fornecer 
know how). Trabalhamos 
com todas as etapas do fun-
cionamento de uma unidade, 
desde o treinamento para sua 
abertura ao acompanhamen-
to médio do faturamento de 
cada uma delas. Temos uma 

gestão de sistemas que opera 
em todas as sucursais da Pen-
tagonal e quando o assunto é 
a renovação, levamos a sério 
esse monitoramento. Não 
tem como perder negócio 
em nenhuma ocasião, para 
isso somos qualificados em 
dar suporte em todas as oca-
siões”, explicou.

O Grupo Pentagonal pre-
parou uma lista de recomen-
dações para os corretores de 
seguros administrarem suas 
renovações e não perderem 
a oportunidade de fidelizar a 
carteira:

1) Ofereça novos produ-
tos – um hábito a ser adqui-
rido para melhorar a taxa 
de renovação é estar sem-
pre atualizado em relação 
ao que as seguradoras estão 
oferecendo de melhor para 
os segurados. Muitas delas 
oferecem coberturas e no-
vos serviços que poderão ser 
úteis na hora de renovar uma 
apólice de seguro. Conhecer 
novos produtos e serviços é 
essencial para realizar a co-
tação e proporcionar dife-
renciais na hora de elaborar 
um seguro de acordo com o 
perfil do cliente;

2) Invista no cross seling
– a venda cruzada é uma es-

tratégia interessante para o 
processo de fidelização do 
cliente, que pode ter todos 
os seus seguros gerenciados 
por um corretor de segu-
ros exclusivo. Em casos de 
problemas ou até mesmo na 
hora de tirar dúvidas em re-
lação a renovação, fica mais 
fácil administrar as apólices 
e ter o suporte de um único 
profissional, que atua como 
agente intermediário entre 
os serviços oferecidos pela 
seguradora e as necessidades 
do cliente;

3) Cultive o relaciona-
mento com o cliente – mui-
tos segurados só lembram a 
importância do corretor de 
seguros na hora do sinistro. 
Se o consumidor está satis-
feito, é correto afirmar que 
o mesmo pode te indicar 
para uma rede de relacio-
namentos que já possui. A 
confiança vem com o tempo 
e estreita os laços na relação 
com o cliente. Ter um mode-
lo organizado para lembrar o 
mesmo sobre as renovações, 
pode ajudar na hora de de-
monstrar eficiência no que 
diz respeito a relação corre-
tor e segurado.

4) Construa uma imagem 
positiva da sua empresa – 

uma das grandes preocupa-
ções do pilar de uma fran-
quia é a preocupação com a 
marca e a padronização dos 
seus serviços para dar con-
tinuidade ao negócio, com 
solidez e credibilidade. É 
essencial que os setores de 
comunicação, marketing e 
relacionamento com fran-
queados e clientes trabalhem 
em equipe para conquistar a 
familiaridade não só para os 
seguros novos, mas também 
para a renovação. Manter 
um posicionamento na ges-
tão do atendimento e no su-
porte é essencial para gerar a 
confiança dos segurados;

5) Invista em Gestão de 
Sistemas – o agendamento 
automatizado facilita a co-
municação em relação ao 
prazo da vigência da apólice. 
Com esse recurso, é possível 
que o cliente tenha acesso 
ao comunicado de forma 
automática, tendo todas as 
informações necessárias 
para a renovação do con-
trato. O sistema pode abrir 
a possibilidade de novas 
negociações e miniminiza 
o risco pela busca de novas 
cotações com a concorrência 
e amplia as chances de con-
tratação com a sua corretora.

EABR passa oferecer serviços na plataforma Carrefour Seguro
A Europ Assistance Brasil 

(EABR), companhia pionei-
ra em soluções de serviços e 
assistências, passa a oferecer 
seus serviços na plataforma 
Carrefour Seguro e Servi-
ços. Criado pela corretora 
de seguros do Carrefour, o 
site visa a facilitar o acesso 
do consumidor a serviços de 
proteção para todos os seus 
bens, como a contratação de 
uma assistência para resi-
dência, viagem, celular, en-
tre outros. A iniciativa conta 
com a parceria de diversas 
empresas, ficando a cargo da 
EABR as soluções para as 
carteiras Auto e Moto.

Os pacotes oferecidos dão 
direito aos clientes aciona-
rem serviços como guincho, 
chaveiro, troca de pneu, tro-
ca de bateria, entre outros, 
de acordo com o que for pre-
viamente contratado. A pla-
taforma surge para que aque-
les que não têm como arcar 
com outros tipos de proteção 
possam contratar serviços 

que tragam mais tranquili-
dade ao seu dia a dia, sem 
pesar no bolso. “Se o cliente 
precisar acionar um guincho 
de emergência, por exemplo, 
invés de pagar um valor alto 
de uma vez só pelo servi-
ço, através da plataforma, 
poderá pagar em pequenas 
parcelas mensais e acionar 
o serviço quando precisar” 
explica Rogério Guandalini, 
diretor comercial e de Ma-
rketing da EABR e CEABS 
Serviços, uma empresa do 
grupo Europ Assistance.

Para Carlos Mauad, CEO 
do Banco Carrefour, insti-
tuição responsável pela cor-
retora, a chegada da EABR 
traz novas opções e facili-
dade para o consumidor. “O 
foco do trabalho está na bus-
ca incessante por soluções 
que levem praticidade para 
os nossos clientes, seja em 
termos de inovação, tecnolo-
gia ou serviços. E, neste sen-
tido, a parceria com o grupo 
Europ Assistance vem exa-

tamente ao encontro do que 
queremos oferecer”.

A contratação é feita 100% 
online, sem intermediários, de 
forma simples, rápida e intui-
tiva; ao longo do processo, o 
cliente pode adicionar outros 
tipos de proteção às opções 
padrão que são oferecidas - 
como carro reserva, motorista 
amigo... - de acordo com o 
segmento, Auto ou Moto. São 
até cinco serviços que podem 
gerar um combo com o que 
mais se aplica às suas necessi-
dades. Além disso, todo clien-
te Carrefour conta com um 
benefício adicional de 100 km 
à sua contratação de guincho, 
condição oferecida apenas 
àqueles que compram no site.

“O mais importante des-
ses serviços da EABR serem 
oferecidos na plataforma de 
varejo é que eles estão sendo 
comprados para serem utili-
zados. As pessoas compram 
com a consciência de que o 
serviço é necessário, poiso 
cliente está à procura dele. 

Ou seja, as assistências são 
protagonistas e não acessó-
rias. Aqui, estamos atuando 
junto aos maiores players 
do varejo, atingindo um 
público que conhece e pre-
cisa do seu veículo, não 
quer ter imprevistos e pre-
cisa se sentir seguro a todo 
momento” ressalta Guan-
dalini.

Para a EABR, apostar em 
soluções inovadoras como 
essa, faz parte da sua estra-
tégia. A companhia global, 
pioneira e presente em mais 
de 200 países e territórios, 
conta com uma infraestru-
tura robusta e confiável, 
para atender seus clientes 
a qualquer hora, em qual-
quer lugar e, por isso, já está 
consolidada no mercado de 
assistências. Agora, a meta 
é mostrar através de outras 
plataformas que é possível 
entregar um serviço de assis-
tência com qualidade, rapi-
dez e que caiba no bolso do 
consumidor.

Mercado de Saúde 
Suplementar tem  
canal nas redes sociais

Qualicorp promove 
Dia do Trabalho com o 
sambista Diogo Nogueira

Produção da comercialização 
dos contratos de planos e 
seguros saúde

Com objetivo de expan-
dir a comunicabilidade com 
o mercado de seguros, a 
advogada especializada em 
Direito Securitário, Érika 
Brandão Gleitcher, criou o 
canal “Meu Seguro Cobre”, 
no Instagram, onde é possí-
vel tirar dúvidas sobre co-
berturas, reajustes no que se 
refere aos planos e seguros 
saúde.

Também é possível a 
simplificação da legisla-
ção, os detalhes divulgados 
pela Agência Nacional de 
Saúde, o andamento da MP 
905/2019, que se refere ao 
futuro dos corretores de se-
guros e todos os assuntos em 
foco ligados ao setor. Para 
acessar o @meu_seguro_co-
bre, o link é o https://www.

instagram.com/p/B_Asu3A-
jq7-/

Formada em Direito, com 
MBA Executivo pela Co-
ppead UFRJ, Érika Brandão 
é especialista em Direito 
Securitário e órgãos regu-
ladores (Susep e ANS), já 
foi advogada da Bradesco 
Seguros, atua no setor des-
de 2003. É sócia fundadora 
do Gleicher, Canêdo e Cha-
gas Advogados. Além de 
fazer parte do Conselho do 
Grupo Assurê, a executiva 
é membro do Conselho da 
Positiva Administradora de 
Benefícios, da AIDA – As-
sociação Internacional de 
Direito do Seguro e tam-
bém participa da AMMS 
– Associação das Mulheres 
do Mercado de Seguros.

A Qualicorp transmitirá, 
nesta sexta-feira (1), uma live
exclusiva para celebrar o Dia 
do Trabalho. O sambista Dio-
go Nogueira será o convidado 
especial da administradora de 
planos de saúde coletivos e 
cantará quatro grandes suces-
sos, além de transmitir muita 
alegria e uma mensagem de 
otimismo e perseverança.

O show virtual, que terá 
início às 12 horas, será aber-
to a corretores, clientes, enti-
dades de classe, funcionários 
e à população. A transmissão 
será feita pelo site www.qua-
licorpexplica.com.br e pelas 
redes sociais da Companhia 
(YouTube e Facebook).

Durante a live, a Quali-

corp também irá disponibi-
lizar um QR Code para que 
o público possa ajudar insti-
tuições de caridade por meio 
de doações, que terão como 
alvo a população impactada 
pelo coronavírus.

Essa é mais uma iniciativa 
da Qualicorp para se apro-
ximar da população e levar 
informação de qualidade e 
entretenimento em tempos 
de pandemia e isolamento 
social. As transmissões onli-
ne organizadas pela empresa 
já tiveram a presença do pre-
sidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), João Otávio 
de Noronha, do psiquiatra 
Jairo Bouer e de executivos 
da companhia.

O plano de metas de uma 
empresa é fundamental para 
a condução do negócio. Com 
objetivo de dar continuidade 
ao planejamento estratégico de 
atuação, o Comitê de Inovação 
da PFJ Assessoria e Corretora 
de Seguros delinearam os pla-
nos de ações para conduzir a 
produção da comercialização 
dos contratos de planos e se-
guros saúde, em um trabalho 
alinhado entre gestores, ad-
ministrativo e toda equipe de 
vendas, tendo como foco em al-
cançar as metas definidas. Com 
uma pandemia, a condução de 
qualquer empreendimento foi 
revisada e acompanhar de perto 
o desempenho dos colaborado-
res, atribuir todas as informa-

ções inseridas do que precisa 
ser executado e comparar a 
performance da empresa com o 
mercado.

A definição das metas 
dentro de uma realidade, a 
estratégia adequada para o 
público-alvo, a identifica-
ção das melhores maneiras 
do time trabalhar em equipe, 
a motivação em fazer acon-
tecer, o estabelecimento do 
planejamento estratégico com 
o cumprimento do que foi de-
finido, o alcance de métricas 
claras e estabelecidas e a revi-
são e análise do desempenho, 
sabendo o que pode ser feito 
para melhorar a cada etapa, 
são essenciais para manter o 
que foi estabelecido.



SEC: empresa tentou lesar 
investidores na pandemia

Aproveitar uma pandemia para ganhar dinhei-
ro ilegalmente, não é privilégio de alguns políticos 
brasileiros. Nos Estados Unidos, a Praxsyn, empresa 
sediada em West Palm Beach, Flórida, através de falsos 
e enganosos comunicados de imprensa, informou estar 
em condições de fornecer grandes quantidades de N95 
ou máscaras semelhantes para proteger os usuários do 
vírus Covid-19. No dia 27 de fevereiro, afirmou que 
negociava a venda de milhões de protetores e avaliava 
pedidos e examinava fornecedores para garantir uma 
cadeia de suprimentos para possibilitar a entrega dos 
produtos. Em 4 de março, alegou ter grande número de 
N95 e que criou um “pipeline direto de fabricantes e 
fornecedores para os compradores”. O CEO da Prax-
syn, Frank J. Brady, foi citado neste comunicado, com 
a afirmação que sua empresa estava aceitando pedidos 
de no mínimo 100 mil máscaras. No dia 26 de março, a 
Securities and Exchange Commission suspendeu tem-
porariamente a negociação dos títulos da Praxsyn.

Após investigações regulatórias, a Praxsyn divulgou 
um terceiro comunicado no dia 31 de março, admitin-
do que nunca teve máscaras para a venda. Por causa 
disso, a SEC entendeu que a empresa e Brady tentaram 
explorar investidores inocentes emitindo comunicados 
enganosos e apresentou queixa em um tribunal federal 
no Distrito Sul da Flórida, acusando a empresa e Brady 
de violar as disposições antifraude das leis federais de 
valores mobiliários, buscando uma medida cautelar 
permanente e multas.

Resultados da RD foram fortes
O lucro da RD foi 23% acima da expectativa da XP 

Investimentos, que considerou o resultado positivo, com a 
combinação de forte aceleração no ritmo de crescimento 
de vendas, acompanhada de expansão de margem e pro-
gresso importante na agenda digital são notícias positivas 
que devem suportar o otimismo em relação às ações. No 
entanto, os analistas da instituição ressaltam que a de-
saceleração a partir do final de março é um ponto chave a 
ser monitorado.

Para os do Bradesco BBI, os resultados da rede de 
farmácias Raia Drogasil, uma das maiores do país, vi-
eram sólidos e sob alguns aspectos acima das projeções 
de mercado, com um crescimento de 11% nas vendas nas 
mesmas lojas e de 25,3% na receita. O Ebitda da Raia 
Drogasil foi particularmente forte, com uma expansão de 
40% sobre o 1ºtrimestre do ano passado e o trunfo para 
crescer em meio à epidemia do coronavírus foi a abertura 
de lojas, abrindo 39 drogarias no período. Apesar de tudo, 
mantiveram a nota da ação como Neutra e o preço-alvo de 
R$ 110.

Resultados da Cielo abaixo do consenso
A Cielo apresentou resultados em linha com as estima-

tivas, mas abaixo do consenso do mercado, que talvez não 
receba bem os números da empresa de cartões de crédito 
e meios de pagamento. O lucro líquido de R$ 167 mil-
hões no 1º trimestre chegou em linha com a estimativa 
do Bradesco BBI, mas bem abaixo dos R$232 milhões 
previstos pelo mercado. Os analistas da XP Investimen-
tos, no entanto, classificaram como facos esses resultados, 
considerando que queda reflete tanto o aumento na com-
petição, quanto os efeitos da  pandemia do coronavírus, 
mantendo a recomendação da alçao como neutra e preço-
alvo de R$ 5.

Ah, interessante é que o BBI observa que a Cielo pa-
rece estar mirando em “clientes de melhor qualidade”, 
o que pode levar a resultados melhores nos próximos 
trimestres. Mas alerta que a crise do coronavírus, cu-
jos resultados só começaram a impactar o setor no final 
de março, deverá mostrar efeitos mais negativos no 2º 
trimestre sobre todas as empresas do segmento, não ap-
enas a Cielo, sendo possível que mostrem prejuízo no 
2º ou no 3º trimestre.

WTI aumenta 32% com maior procura
Os sinais de recuperação da procura por com-

bustíveis provocaram grande alta na cotação dos barris 
de petróleo nos mercados internacionais De acordo com 
os dados revelados pela Administração de Informação 
de Energia dos Estados Unidos, o fornecimento de 
gasolina registou o maior aumento semanal desde maio 
do ano passado, sugerindo que a procura poderá estar 
a recuperar, com a economia a voltar gradualmente à 
normalidade. As reservas de gasolina diminuíram em 
3,67 milhões de barris, acima das estimativas que apon-
tavam para 2,49 milhões. Enquanto as de petróleo au-
mentaram em 8,99 milhões de barris, um valor inferior 
ao que era esperado. Animado por estes dados, o West 
Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, dispara 
31,77% para US$ 16,26 e o Brent, transacionado em 
Londres, valorizou 11,26% para US$ 22,77.

Brasil é maior consumidor da Minerva
A divisão Brasil, ou seja, o consumo interno, foi respon-

sável por 48% do faturamento do frigorífico Minerva. A 
Athena Foods, que opera no Uruguai, Paraguai, Colômbia, 
Chile e Argentina, contribuiu com 43% do total.
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SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Companhia Fechada 

CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71  –  NIRE 33.300.272.909
Aviso aos Debenturistas

A Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), nos termos da cláusula 4.18.1(iii) do 
Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira)  Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Quatro Séries, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A. (“Debêntures”), celebrado em 
9 de agosto de 2019 entre a Companhia e o Agente Fiduciário (“Escritura de 
Emissão”), comunica aos titulares das Debêntures que realizará a amortização 
extraordinária obrigatória das Debêntures integrantes (i) da 1ª (primeira) série 
(“Debêntures da 1ª Série”) em circulação, com código do ativo SDAS11 e (ii) da 
2ª (segunda)  série (“Debêntures da 2ª Série”) em circulação, com código do 
ativo SDAS21  (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). A Amortização 
Extraordinária Obrigatória decorre do recebimento, pela Companhia, de 15 
a 24 de abril de 2020, de parcela dos dividendos distribuídos pela Almacenes 
Éxito S.A., sociedade colombiana controlada pela Companhia (“Éxito”), no valor 
de R$  476.596.096,38  (quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e 
noventa e seis mil, noventa e seis reais e trinta e oito centavos). Este pagamento 
configura recebimento de Recursos para Amortização Obrigatória, nos termos 
da Cláusula 4.18.1 da Escritura de Emissão. Deste modo, apresentamos abaixo 
as informações requeridas pela Cláusula 4.18.3 da Escritura de Emissão: 
(i)  data e procedimento de Amortização Extraordinária Obrigatória: a 
Amortização Extraordinária Obrigatória será realizada em 1º de junho de 
2020 (portanto, dentro do prazo de até 30  (trinta)  dias contados da presente 
data, na forma prevista na Escritura de Emissão), e será feita (a) por meio dos 
procedimentos adotados pela B3 S.A.  - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) para as 
Debêntures da 1ª Série e Debêntures da 2ª Série custodiadas eletronicamente 
na B3, e/ou (b)  mediante depósito em contas correntes indicadas pelos 
titulares das Debêntures, a ser realizado pelo Banco Liquidante e Escriturador 
(conforme definido na Escritura de Emissão), no caso de Debêntures que não 
estejam custodiadas eletronicamente na B3; (ii)  parcela do Valor Nominal 
Unitário amortizada: a Amortização Extraordinária Obrigatória corresponderá 
ao pagamento: (a) do preço unitário (P.U.) de R$ 969,64187500 para cada uma 
das Debêntures da 1ª Série em circulação, equivalente a 82,9% (oitenta e dois 
inteiros e nove centésimos por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures da 1ª Série; e (b) do preço unitário (P.U.) de R$ 1.266,23094590 
para cada uma das Debêntures da 2ª Série em circulação, equivalente a 
12,66% (doze inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série; (iii) valor total da Amortização 
Extraordinária Obrigatória: a Amortização Extraordinária Obrigatória será 
realizada, mediante: (a) amortização no valor de R$ 193.928.375,00 do saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série e (b) pagamento no valor 
de R$ 288.258,40 da Remuneração da 1ª Série; e (b) amortização no valor de 
R$  253.246.189,18 do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
2ª Série e (b)  pagamento no valor de R$  29.133.273,80 da Remuneração 
da 2ª série. (iv)  demais informações relevantes: a B3 será informada pela 
Companhia a respeito da Amortização Extraordinária Obrigatória com, no 
mínimo, 3 dias úteis de antecedência à sua realização. Os termos iniciados 
em letra maiúscula que não forem expressamente definidos neste Aviso aos 
Debenturistas terão o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de 
Emissão. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020. Sendas Distribuidora S.A.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 06 DE MARÇO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: 6 de março de 
2020, às 10h30, na sede social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18/30, Bloco D, Térreo, 
São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇAS: Reuniu-
se o Conselho de Administração da Companhia, na data, hora e local acima 
mencionados, com a presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, 
Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina di Bartolomeo, presencialmente ou por 
meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo único 
do Art. 17º do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, da presente 
reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário. MESA: Sr. Pietro 
Labriola – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA:  
(1) Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas 
notas explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, e deliberar sobre sua 
submissão à Assembleia Geral da Companhia; (2) Analisar as propostas da 
Administração de Orçamento de Capital da Companhia, de destinação do 
resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, 
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; 
(3) Analisar a Proposta de Remuneração da Administração da Companhia 
para o exercício de 2020 e deliberar sobre sua submissão à Assembleia 
Geral da Companhia; e (4) Deliberar sobre a convocação da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do 
material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos 
esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da 
Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e 
com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações 
e deliberações da seguinte forma: (1) Aprovaram as demonstrações 
financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas e o Relatório 
da Administração, todos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, com base nas informações fornecidas pela administração da Companhia 
e na manifestação favorável da Ernst & Young Auditores Independentes 
S/S (“EY”), auditores independentes da Companhia, que, no curso de seus 
trabalhos, verificou a adequação de tais documentos, atestando que refletem 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial 
e financeira da Companhia. Na sequência, aprovaram a submissão do 
Relatório da Administração e das propostas das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.  
(2) Analisaram a proposta da administração de Orçamento de Capital para 
o exercício de 2019, de destinação do resultado do exercício de 2019 e de 
distribuição de dividendos da Companhia, e aprovaram sua submissão à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (3) Analisaram a Proposta de 
Remuneração da Administração da Companhia para o exercício de 2020 e 
aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e 
(4) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, 
a ser realizada no dia 8 de abril 2020, a fim de deliberar acerca das seguintes 
matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, 
e o relatório da administração, todos relativos ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de 
orçamento de capital da Companhia, de destinação do resultado do exercício 
de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia; e (3) Deliberar sobre a 
proposta de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2020. ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na 
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada 
e assinada por todos os Conselheiros participantes: Srs. Pietro Labriola, 
Biagio Murciano e Lorenzo Canu, e Sra. Sabrina di Bartolomeo. Rio de Janeiro 
(RJ), 6 de março de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja  
nº 3870075, em 28/04/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

Política de dividendos da Vale segue adiada
Mineradora mira 
na venda da 
refinaria VNC

A Vale apenas deverá re-
tomar sua política de divi-
dendos depois que os riscos 
aos seus negócios relacio-
nados à pandemia do novo 
coronavírus forem elimina-
dos, afirmaram executivos 
da mineradora nesta quarta-
feira, em teleconferência 
com analistas.A política 
havia sido suspensa no ano 
passado, após o rompimento 
de barragem de rejeitos em 
Brumadinho (MG), diante 
de grandes responsabilida-
des financeiras com repara-
ções e indenizações.

Nesse caso, o diretor-
presidente da Vale, Eduardo 
Bartolomeo, pontuou que 
as reparações necessárias 
estão sendo feitas “com 
qualidade” e que a empresa 
teria condições de já pagar 
dividendos neste ano. No 
entanto, pontuou que o co-
ronavírus trouxe novas pre-
ocupações à empresa.

“O nível de incerteza é 
muito grande sobre o nosso 
negócio no mundo inteiro”, 

afirmou Bartolomeu, desta-
cando que ainda não há cla-
reza sobre diversos elemen-
tos.

Até o momento, a Vale 
tem enfrentado a pandemia 
do Covid-19 com impacto li-
mitado a suas operações. Em 
março, como medida pre-
ventiva de forma a aumentar 
a posição de caixa e preser-
var a flexibilidade financeira 
à luz das incertezas resul-
tantes da pandemia, a Vale 
desembolsou US$ 5 bilhões 
de suas linhas de crédito ro-
tativo.

O diretor-executivo de 
Finanças e Relações com 
Investidores, Luciano Sia-
ni, destacou que o montan-
te veio para dar segurança 
principalmente caso impac-
tos na demanda da China por 
minério fossem prolongados 
por mais tempo ou algumas 
de suas operações fossem 
afetadas pelo vírus de forma 
severa.

“Uma vez que as duas 
variáveis estejam estabiliza-
das, nosso objetivo é devol-
ver os recursos... devolvidos 
os recursos, entendendo que 
a reparação (por Brumadi-
nho) está sendo bem con-
duzida, nós temos perfeitas 
condições e situação econô-
mica para fazer frente aos 

compromissos subsequentes 
da recuperação e pagar divi-
dendos”, afirmou Siani.

“Do ponto de vista finan-
ceiro, superadas as incerte-
zas da pandemia, a compa-
nhia está pronta.”

Os executivos também 
negaram que um possível 
acordo maior com o governo 
de Minas Gerais para repara-
ções por Brumadinho fosse 
necessário para o retorno à 
política de dividendos.

A empresa informou em 
fevereiro que poderia reali-
zar uma provisão adicional 
de até 2 bilhões de dólares 
caso fechasse um acordo 
adicional de indenização 
por danos coletivos e uma 
compensação adicional 
para a sociedade e para o 
meio ambiente devido ao 
desastre.

Siani reiterou que as con-
versas com o Estado mineiro 
continuam, de forma remota, 
mas sem data ou garantia de 
que um acordo seja conclu-
ído.

“Para fazer sentido para 
nós, precisamos de seguran-
ça jurídica. Encerrar todas as 
pendências jurídicas, todas, 
e ter um teto de valores. Se 
isso não for atingido, esse 
acordo não faz sentido para 
nós”, reiterou.

Vale Nova Caledônia

Sobre as operações de me-
tais básicos da companhia 
em Nova Caledônia (VNC), 
localizadas em ilha do Pací-
fico Sul, Siani informou que 
a empresa recebeu ofertas 
não vinculantes envolvendo 
o ativo e que poderá ter mais 
informações sobre a questão 
nos próximos dois meses. A 
empresa optou recentemente 
por paralisar a refinaria de 
VNC, o que deve ser con-
cluído nos próximos dias e 
levará à produção exclusiva 
de NHC (Nickel Hydroxide 
Cake).

Segundo Siani, esse pro-
cesso não exigirá despesas 
significativas e conta com 
algumas demissões. “A 
estratégia de saída, basi-
camente, o cenário básico, 
é um processo de venda, 
iniciado em novembro e 
dezembro, e que está indo 
muito bem”, afirmou. “A 
diligência foi feita por 
várias partes, recebemos 
algumas ofertas não vin-
culantes, estamos em dis-
cussões com potenciais in-
teressados e nós vamos ter 
clareza de quais são as con-
dições para essa transação 
nos próximos um ou dois 
meses.”

Agropecuária pode recuar de 3,8% para 2,4% em 2020
O Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) 
projeta que o setor agrope-
cuário deve crescer 2,4% 
em 2020. A previsão é 1,4 
ponto percentual abaixo da 
avaliação anterior (3,8%). 
“Mesmo com essa redução, 
o desempenho é muito supe-
rior em relação aos demais 
setores da economia, que vi-
vem um momento recessivo 
causado pela pandemia de 
Covid-19”, assinala nota do 
Ipea.

Segundo Boletim Agro, 

divulgado pelo instituto 
nesta quarta-feira a princi-
pal razão para a redução de 
estimativa está no recuo da 
produção de soja por causa 
queda da colheita do grão 
no Rio Grande do Sul, con-
forme já detectado pelo Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola do feito 
pelo IBGE.

A produção nacional de 
soja tinha aumento estimado 
em 10,4% para o ano. Esse 
desempenho será de 6,4%, 
quatro pontos percentuais 

abaixo conforme os novos 
cálculos.

No conjunto dos produ-
tos agrícolas, o crescimento 
previsto caiu de 4,5% para 
2,8%. A produção de cana-
de-açúcar deverá crescer 
1,4%, mais de um ponto 
percentual abaixo do ini-
cialmente esperado (2,5%). 
Nesse cenário generalizado 
de queda, chama atenção 
o aumento da produção de 
café, que teve a projeção 
de crescimento elevada de 
14,2% para 15,4%.

A avaliação considera que 
a recessão trará impactos es-
pecialmente a produção de 
carne. A previsão de taxa de 
crescimento desse segmento 
caiu de 3,5% para 1,1%.

“O mercado de carne bo-
vina, proteína mais cara, 
pode ser o segmento com 
maior impacto negativo por 
conta da crise causada pela 
pandemia de Covid-19”, 
descreve o diretor de Estu-
dos e Políticas Macroeconô-
micas do Ipea, José Ronaldo 
de Castro Souza Júnior.
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SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.299.954/0001-11

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo 
em 31/12/2019.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Notas 2019 2018 2019 2018
Circulante
    Caixa e equivalentes de caixa (2.1/3) 1.000 997 62.453 14.782
    Contas a receber de clientes (2.2) - - 121.986 206.195
    Estoques (2.3) - - 1.089 1.338
    Adiantamentos a fornecedores - - 4.671 4.516
    Créditos tributários (2.4) 44 48 11.141 12.179
    Despesas antecipadas - - 192 192
    Outros créditos - - 973 944

1.044 1.045 202.505 240.146
Não circulante
Realizável a longo prazo
    Créditos com partes relacionadas (4) - 1.191 40.164 40.178
    Adiantamento para futuro aumento de capital       - - 6.670 6.286
    IR e contribuição social diferidos (2.10) - - 3.587 2.689
    Depósitos, cauções e retenções (5) 17 14 16.084 17.279
    Outros realizáveis a longo prazo - - 859 901

17 1.205 67.364 67.333
Investimentos (2.5/6) 152.165 222.546 70.675 70.868
Imobilizado (2.6/7) - - 2.462 3.872

152.182 223.751 140.501 142.073
Total do ativo 153.226 224.796 343.006 382.219

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2019 2018 2019 2018
Circulante
    Fornecedores (2.7) - - 14.599 16.812
    Tributos e obrigações sociais (2.4) 18 18 11.988 10.331
    Parcelamento de tributos (2.8) - - 3.668 3.973
    Parcelamento com órgão público (2.9) - - 2.584 -
    Provisões trabalhistas (2.11) - - 4.924 4.499
    Adiantamentos de clientes (2.12) - - 10.662 10.662
    Débitos com partes relacionadas (4) - 21.171 86 21.221

18 21.189 48.511 67.498
Não circulante
    Parcelamento de tributos (2.8) - - 33.315 36.983
    Parcelamento com órgão público (2.9) - - 66.347 63.496
    Retenções contratuais e outros (2.13) - - 10.286 10.635
    Débitos com partes relacionadas (4) - - 31.339 -

- - 141.287 111.114
Patrimônio líquido (8)
    Capital social 339.921 318.750 339.921 318.750
    Ações em tesouraria (45.914)(45.914) (45.914) (45.914)
    Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (10.297) (8.786) (10.297) (8.786)
    Prejuízos acumulados (130.502)(60.443)(130.502) (60.443)

153.208 203.607 153.208 203.607
Total do passivo 153.226 224.796 343.006 382.219

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018  
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Receita bruta da prestação de serviços (2.14) - - 87.546 71.786
     Impostos e contribuições sobre serviços - - (12.045) (4.945)
Receita operacional líquida - - 75.501 66.841
     Custo dos serviços prestados (2.15) - - (83.823) (56.179)
Lucro (prejuízo) bruto - - (8.322) 10.662
Receitas (despesas) operacionais (70.055) (80.308) (61.852) (90.954)
     Gerais e administrativas (37) (39) (60.529) (105.318)
     Depreciação e amortização - - (1.418) (2.524)
     Financeiras, líquidas 42 56 (1.323) (609)
     Resultado de equivalência patrimonial (2.5/6) (70.060) (80.325) (210) (153)
     Outras operacionais, líquidas (2.16) - - 1.628 17.650
Prejuízo antes do IR e CS (70.055) (80.308) (70.174) (80.292)
     Imposto de renda e contribuição social (4) (3) 115 (19)
Prejuízo do exercício (70.059) (80.311) (70.059) (80.311)
Quantidade de ações (por lotes mil) 369.733 335.587 369.733 335.587
Prejuízo do exercício por ação - R$ (0,19) (0,24) (0,19) (0,24)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Prejuízo do exercício (70.059) (80.311)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Ajuste de avaliação patrimonial (1.511) (7.647)
Resultado abrangente do exercício (71.570) (87.958)Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Capital Ações em Reservas de lucros
Ajuste de 
avaliação Prejuízos Patrimônio

social tesouraria Legal Investimento patrimonial acumulados  líquido
Saldos em 01 de janeiro de 2018 308.600 (45.914) 993 18.875 (1.139) - 281.415
Aumento de capital social 10.150 - - - - - 10.150
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (7.647) - (7.647)
Prejuízo do exercício - - - - - (80.311) (80.311)
Compensação do prejuízo do exercício - - (993) (18.875) - 19.868 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 318.750 (45.914) - - (8.786) (60.443) 203.607
Aumento de capital social 21.171 - - - - - 21.171
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (1.511) - (1.511)
Prejuízo do exercício - - - - - (70.059) (70.059)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 339.921 (45.914) - - (10.297) (130.502) 153.208

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018  
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício (70.059) (80.311) (70.059) (80.311)
Ajustes para conciliar o resultado com os 
recursos líquidos gerados pelas atividades 
operacionais 70.060 80.325 1.628 2.677
        Depreciação e amortização - - 1.418 2.524
        Equivalência patrimonial 70.060 80.325 210 153
Variações nos ativos e passivos operacionais (21.490) (12.656) 94.956 48.917
        Contas a receber de clientes - - 84.209 10.655
        Créditos tributários 4 (21) 1.038 12.874
        Créditos com partes relacionadas 1.191 (1.191) 14 (16.504)
        Imposto de renda e contribuição social - - (898) (2.689)
        Outros ativos (3) (2) 918 3.739
        Fornecedores - (12) (2.213) (2.522)
        Tributos e obrigações sociais - 6 1.657 916
        Parcelamentos - - 1.462 55.975
        Débitos com partes relacionadas (21.171) (3.789) 10.204 21.221
        Imposto de renda e contribuição social - - - (11.517)
        Ajuste de avaliação patrimonial (1.511) (7.647) (1.511) (7.647)
        Outros passivos - - 76 (15.584)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas 
 atividades operacionais (21.489) (12.642) 26.525 (28.717)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
        Adições ao imobilizado - - (8) 1.575
        Investimentos 321 2.477 (17) (33)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas 
 atividades de investimentos 321 2.477 (25) 1.542
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
        Aumento de capital social 21.171 10.150 21.171 10.150
Recursos líquidos gerados nas atividades de 
 financiamentos 21.171 10.150 21.171 10.150
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa  3 (15) 47.671 (17.025)
Demonstração do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa:
         No início do exercício 997 1.012 14.782 31.807
         No final do exercício 1.000 997 62.453 14.782
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
 de caixa 3 (15) 47.671 (17.025)

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Santo Avito Participações 
S.A. (“Cia.”) é uma holding de capital fechado, que tem por objeto social a 
participação na Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.. 2 - Apresentação 
das Dfs.: As Dfs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas 
políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da 
Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emiti-
dos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das Dfs., e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Ad-
ministração na sua gestão. As Dfs. são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma. A Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das Dfs., 
do exercício findo em 31/12/19, em 03/04/20. As Dfs. consolidadas da Santo 
Avito Participações S.A. incluem a empresa Carioca Christiani-Nielsen Enge-
nharia S.A. para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 100% Controlada

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado correspon-
de à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua 
natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, 
reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relaciona-
das, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo 
e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram 
consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos efei-
tos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 2.1 - Caixa e 
equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, 
os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conver-
síveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignifi-
cante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata 
para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financei-
ras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acres-
cidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das Dfs.. São representadas 
basicamente por operações compromissadas e por CDB (Certificado de Depó-
sito Bancário) com garantia de recompra diária pelo banco emitente e os sal-
dos não excedem o seu valor justo. 2.2 - Contas a receber de clientes: A
conta é constituída pelas notas fiscais emitidas e não recebidas, e dos serviços 
medidos e não faturados até 31/12/19. A Cia., no exercício findo em 31/12/19, 
avaliou não haver necessidade de registro da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe uma evidência 
objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - 
Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os 
custos de aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão registrados 
por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com seu 
uso ou venda. 2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos e passivos tributá-
rios correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao 
valor recuperável esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. A 
Administração, periodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas quais 
a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando 
apropriado. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e 
controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De 
acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição 
do patrimônio líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, em decor-
rência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência 
de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios ante-
riores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As Dfs. das so-
ciedades coligadas e controladas são elaboradas para o mesmo período de 
divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. 2.6 - Imobi-
lizado: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo 
quando, é provável que futuros benefícios econômicos associados ao item flui-
rão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor 
depreciável dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao 
longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de de-
preciação dos ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. 2.7
- Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo 
seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros in-
corridos. 2.8 - Parcelamento de tributos: Em conformidade com a Lei nº 
13.496 de 24.10.2017, a Cia. efetuou adesão ao Programa Especial de Regu-
larização Tributária (Pert), na Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
parcelamento de débitos relativos ao imposto de renda e à contribuição social. 
Em 27.12.2018, os valores foram consolidados pela RFB e o saldo devedor 
atualizado conforme a modalidade pretendida. 2.9 - Parcelamento com órgão 
público: Parcelamentos celebrados entre a Cia., o CADE (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janei-
ro, que resulta na obrigação do recolhimento de contribuição pecuniária por 
parte da Cia.. O valor total da contribuição pecuniária deverá ser pago em 20 
parcelas anuais, corrigidas a cada ano conforme a taxa SELIC. 2.10 - Imposto 
de renda e contribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração do 
imposto de renda e contribuição social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis 
ao imposto de renda e a contribuição social são calculadas com base nas alí-
quotas vigentes. Nos casos de contratos de longo prazo firmados com pessoa 

jurídica de direito público a Cia. difere a tributação do lucro até a sua realiza-
ção. A provisão correspondente encontra-se destacada no ativo e passivo não 
circulante. Impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças tribu-
tárias temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos. São mensurados 
à taxa do imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será 
realizado ou o passivo será liquidado, com base nas taxas de imposto e lei tri-
butária vigentes na data do balanço. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Cia. 
registra nessa rubrica a provisão de férias calculada com base nas remunera-
ções no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada 
exercício. 2.12 - Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de 
clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de 
serviços. 2.13 - Retenções contratuais: A empresa retém um percentual esti-
pulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos servi-
ços, desde que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas 
ainda não julgadas, a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento e 
Quitação do Contrato. 2.14 - Receitas: A Cia. aplica CPC 47/IFRS 15 – Recei-
ta de Contrato com cliente - conforme legislação contábil em vigor, que estabe-
lece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes 
de contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que reflete a 
contrapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transferência de 
bens ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 - Re-
ceitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretações relaciona-
das.. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos compreendem todos os dispên-
dios que se relacionem diretamente com um contrato específico, os que forem 
atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser alocados ao con-
trato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos termos do con-
trato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem nesse grupo todas 
as demais receitas e despesas operacionais da Cia., onde podemos destacar 
para o ano de 2019, os valores ganhos de acordos judiciais. 2.17 - Obras em 
consórcios: As participações em consórcio são registradas linha a linha no 
resultado e no balanço conforme percentual de participação em cada um deles. 
2.18 - Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A
Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recu-
perável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido 
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando 
o valor contábil líquido ao valor recuperável. As principais contas sujeitas à 
avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imobilizado. 2.19 - Decla-
ração de conformidade: As Dfs. da Cia. compreendem: As Dfs. individuais da 
controladora foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e IFRS. As Dfs. consolidadas foram preparadas de acordo com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo “Inter-
national Accounting Standards Board - IASB” e as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas in-
cluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orienta-
ções e as Interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo  CFC e pela  
Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 3 - Caixa e equivalentes de caixa:

2019 2018
Caixa e Bancos 1.051 1.238
Aplicações Financeiras 61.402 13.544

62.453 14.782
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, representados, principalmente, por CDBs, os quais são registrados 
pelos valores nominais, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas 
dos balanços. 4 - Créditos e Débitos com partes relacionadas (Controla-
dora): As transações com partes relacionadas são realizadas em condições 
definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento 
para essas transações.

Ativo Passivo
2019 2018 2019 2018

Transações com partes relacionadas - 1.191 - 21.171
- 1.191 - 21.171

Parcelas circulante - - - 21.171
Parcelas não circulante - 1.191 - -
5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte envolvida 
em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas ques-
tões tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as 
eventuais perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus 
consultores legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão 
constituída. Os saldos apresentam a seguinte composição:

2019 2018
Depósitos judiciais trabalhistas 4.587 4.176
Depósitos judiciais – ISS
Depósitos judiciais – PIS
Depósitos judiciais – COFINS
Outros depósitos e garantias

74
266

1.636
9.521

16.084

74
259

1.598
11.172
17.279

6 – Investimentos (controladora):
Participação 2019 2018

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
Ágio

100,00% 146.630
5.535

152.165

217.010
5.536

222.546
7 - Imobilizado:

Taxa de 2019 2018
depreciação Depreciação

anual Custo acumulada Líquido Líquido
Máquinas e 
 equipamentos 10% a 16,66% 115.287 (115.114) 173 302
Veículos 20% 32.983 (32.739) 244 1.242
Outros imobilizados 15% 4.659 (2.614) 2.045 2.328

152.929 (150.467) 2.462 3.872
8 - Patrimônio líquido: 8.1 - Capital social: O capital social, em 31/12/19, 
está representado por 369.732.930 ações (335.586.638 em 31/12/18) ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. 
8.2 - Reservas de lucros: Em 31/12/19, as reservas de lucros não foram 
constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. 9 - Seguros: 
A Cia. adota a política de manter cobertura de seguros para os bens próprios 
de seu ativo imobilizado, em montante considerado suficiente para cobrir to-
dos os riscos existentes. Possui também apólices de riscos nomeados, com 
cobertura determinada, definida por orientação de especialistas, levando em 
consideração a natureza e grau de risco do negócio, em montantes conside-
rado suficientes para cobrir eventuais perdas em seus ativos e/ou responsabi-
lidades. 10 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encon-
tram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018 por valores 
compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração 
desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acom-
panhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mer-
cado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes 
de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mer-
cado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos, 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 atividades do grupo. 11 - Eventos Subsequentes: 
A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da presente Demonstra-
ção Financeira e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos 
subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis 
pertinentes ao assunto.
DIRETORIA - Andreia Cardoso de Lima - CONTADORA - CRC-RJ 094712/O-2

Cielo ainda não sabe mensurar  
os efeitos e a duração da crise
Cerca de 35% dos 
funcionários da 
área comercial, 
estão em férias

A Cielo sinalizou com 
cortes de subsídios, aumen-
to das funcionalidades digi-
tais e maior foco na oferta 
de produtos financeiros a 
clientes, tentando mostrar 
uma reação aos efeitos do 
coronavírus na economia, 
mas suas ações caíam nesta 
quarta-feira após mais uma 
rodada de resultados trimes-
trais fracos.

Embora tenha afirmado 
que a companhia foi menos 
afetada do que a média do 
mercado de meios de paga-
mentos pelos efeitos das me-
didas de isolamento social 
em vigor no país desde me-
ados de março, o presidente-

executivo da Cielo, Paulo 
Caffarelli, admitiu não saber 
ainda mensurar os efeitos e a 
duração da crise.

“Estamos trabalhando 
para o varejo funcionar mes-
mo de portas fechadas”, dis-
se Caffarelli em teleconfe-
rência com jornalistas sobre 
os resultados do primeiro 
trimestre, “O resultado (fi-
nanceiro) não é a prioridade 
agora.”

A companhia afirmou que 
está sendo mais conservado-
ra na concessão de subsídios 
a equipamentos vendidos a 
pequenos varejistas, público 
que vem tentando conquis-
tar nos últimos trimestres, 
à medida que tenta reduzir 
a exposição do resultado a 
grandes varejistas, hoje em 
2/3, que oferecem menor 
margem.

No entanto, essa estratégia 
foi atropelada pelos efeitos 
do coronavírus, uma vez que 
os pequenos negócios foram 

justamente os mais afetados 
pela crise econômica defla-
grada pela pandemia.

Segundo a Cielo, cerca 
de 35% de seus funcionários 
da área comercial, cujo foco 
principal é justamente con-
quistar mais clientes peque-
nos, estão em férias.

Como contrapartida, a 
Cielo observou um aumen-
to de 620% dos pedidos de 
clientes para uso de soluções 
de pagamento à distância, 
entre fevereiro e março. A 
empresa também pretende 
dobrar a penetração de pro-
dutos de prazo com clientes 
nos próximos trimestres, 
para cerca de 50% dos clien-
tes.

A empresa ainda afirmou 
ter posição de caixa de R$ 6 
bilhões, mais aplicações de 
R$ 9 bilhões às quais pode 
recorrer em caso de necessi-
dade. Isso, além de ter apro-
vado na véspera mudar a pe-
riodicidade do pagamento de 

remuneração a acionistas, de 
trimestral para anual. Essas 
sinalizações, no entanto, fo-
ram pouco para sensibilizar 
investidores e analistas, após 
ter divulgado um tombo de 
69% no lucro do primeiro 
trimestre, alongando uma 
tendência decadente de qua-
se uma década.

Em relatório assinado 
pelo analista Daniel Feder-
le, o Credit Suisse afirmou 
que os resultados vieram 
abaixo das previsões e que 
“as tendências operacionais 
não sustentam nenhum oti-
mismo para o curto prazo”. 
O CS reduziu o preço-alvo 
do papel, de RS 6 para R$ 
4,80 e só elevou a reco-
mendação, de underper-
form para neutro porque 
a cotação do papel já caiu 
pela metade em 2020. Por 
volta das 12:30, mesmo 
em outro dia de alta do 
Ibovespa, a ação da Cielo 
caía 2%, a R$ 4,08.

Alibaba Cloud é o terceiro 
maior provedor global 

O Alibaba Cloud, braço 
de computação em nuvem 
do gigante chinês de in-
ternet Alibaba, teve a ter-
ceira maior participação 
no mercado mundial de 
Infraestrutura como Ser-
viço (IaaS, em inglês) e a 
maior na região da Ásia-
Pacífico, pelo terceiro ano 
consecutivo em 2019, de 
acordo com um relatório 
divulgado pela empresa 
global de pesquisa e con-
sultoria Gartner.

A participação de mer-
cado do Alibaba no am-
biente global de IaaS subiu 
para 9,1% em 2019, ante 
7,7% no ano anterior. O 
relatório da Gartner tam-
bém mostrou que na re-
gião Ásia-Pacífico a fatia 
da empresa aumentou para 
28,2% no ano passado, a 
partir dos 26,1% em 2018.

Conforme a agência 
Xinhua, o Alibaba Cloud 
anunciou na semana pas-

sada que investirá 200 bi-
lhões de yuans (US$ 28 
bilhões) nos próximos três 
anos na pesquisa e desen-
volvimento de tecnologias 
essenciais, como sistema 
operacional em nuvem, 
servidores, chips e redes.

O Alibaba Cloud é a 
plataforma de tecnologia e 
nuvem pública que sustenta 
o ecossistema do Alibaba, 
que vai desde e-commerce 
e pagamentos até soluções 
logísticas e de gestão da ca-
deia de suprimentos.

Um relatório anterior 
da empresa de pesquisa 
de mercado e consultoria 
International Data Cor-
poration mostrou que o 
Alibaba Cloud registrou 
o crescimento anual de 
receita mais rápido em 
comparação com outros 
provedores globais de 
serviços em nuvem no 
primeiro semestre do ano 
passado.
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CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 40.450.769/0001-26

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2019. Aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores cuja dedicação e profissionalismo são fundamentais para a 
superação dos desafios do nosso negócio. Não menos importante é a forte parceria que temos com nossos clientes e fornecedores, aos quais também agra-
decemos. O fortalecimento do programa de Ética e Integridade, consolidação do modelo de Governança Corporativa e manutenção de um núcleo competente 
e estratégico de pessoas continuam como focos prioritários para a Companhia. A Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação) Notas 2019 2018
Receita bruta da prestação de serviços (2.14) 87.546 71.786
   Impostos e contribuições sobre serviços (12.045) (4.945)
Receita operacional líquida 75.501 66.841
   Custo dos serviços prestados (2.15) (83.823) (56.179)
Lucro (prejuízo) bruto (8.322) 10.662
Receitas (despesas) operacionais (61.857) (90.971)
   Gerais e administrativas (60.492) (105.279)
   Depreciação e amortização (1.418) (2.524)
   Financeiras, líquidas (1.365) (665)
   Resultado de equivalência patrimonial (210) (153)
   Outras operacionais, líquidas (2.16) 1.628 17.650
Prejuízo antes do IR e da CS (70.179) (80.309)
   IR e contribuição social - diferidos 119 (16)
Prejuízo do exercício (70.060) (80.325)
   Quantidade de ações (por lotes mil) 453.168 450.688
Prejuízo do exercício por ação - R$ (0,15) (0,18)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro de
2019 e 2018 (Em milhares de reais) Notas 2019 2018

Prejuízo do exercício (70.060) (80.325)
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado:
Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (1.511) (7.647)
Resultado abrangente do exercício (71.571) (87.972)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ajuste de Patri-
Capital avaliação Prejuízos mônio 
socialpatrimonial acumulados  líquido

Saldos em 01 de janeiro de 2018 348.550 (1.139) (47.599) 299.812
Aumento de capital social 5.170 - - 5.170
Ajuste de avaliação patrimonial - (7.647) - (7.647)
Prejuízo do exercício - - (80.325) (80.325)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 353.720 (8.786) (127.924) 217.010
Aumento de capital social 1.191 - - 1.191
Ajuste de avaliação patrimonial - (1.511) - (1.511)
Prejuízo do exercício - - (70.060) (70.060)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 354.911 (10.297) (197.984) 146.630

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Prejuízo do exercício (70.060) (80.325)
Ajustes para conciliar o resultado com os recursos líquidos
  gerados pelas atividades operacionais: 1.628 2.677
        Depreciação e amortização 1.418 2.524
        Equivalência patrimonial 210 153
Variações nos ativos e passivos operacionais 114.935 54.030
        Contas a receber de clientes 84.209 10.655
        Créditos tributários 1.034 12.895
        Créditos com partes relacionadas 14 18.545
        Imposto de renda e contribuição social diferidos (898) (2.689)
        Outros ativos 921 (6.348)
        Fornecedores (2.213) (2.510)
        Tributos e obrigações sociais 1.657 910
        Parcelamentos 1.462 55.975
        Impostos de renda e contribuição social - (11.517)
        Débitos com partes relacionadas 30.184 -
        Ajuste de avaliação patrimonial (1.511) (7.647)
        Outros passivos 76 (14.239)
Recursos líquidos gerados (aplicados) pelas atividades 
 operacionais 46.503 (23.618)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
        Baixa de imobilizado (8) 1.575
        Investimentos (18) (33)
Recursos líquidos aplicados (gerados) nas  atividades de 
 investimentos (26) 1.542
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
        Financiamento de imobilizado - (104)
        Aumento de capital social 1.191 5.170
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos 1.191 5.066
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 47.668 (17.010)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício  13.785 30.795
 No fim do exercício  61.453 13.785
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 47.668 (17.010)

Notas Explicativas em 31/12/19 e 2018 (Em MR$): 1 - Contexto Operacio-
nal: A Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. (“Cia.”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, constituída de acordo com as leis brasileiras, com 
sede no Rio de Janeiro, capital. A Cia. atua em território nacional e tem como 
atividades a execução de serviços de engenharia civil, neles compreendendo, 
serviços de terraplanagem, pavimentação, saneamento, irrigação, construção 
civil, obras ferroviárias e portuárias, serviços de dragagem e demais atividades 
de engenharia, a compra e venda de materiais ou equipamentos necessários a 
tais serviços, o planejamento e a organização de empreendimentos imobiliá-
rios e investimentos em outras empresas. Como é de conhecimento público, 
com relação à “Operação Lava Jato”, a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia 
celebrou com o CADE e com Ministério Público Federal acordos de leniência e 
termos de compromisso de cessação de conduta. Neste contexto, a Cia. vem 
colaborando com as autoridades competentes e centrando esforços e implan-
tando fortes medidas para aperfeiçoar seu Programa de Ética e Integridade, 
baseado em rigoroso Código de Conduta e normativos anticorrupção. Estamos 
certos de que um Programa de Integridade rigoroso e eficaz é uma ferramenta 
essencial para atravessarmos, com serenidade e cautela, o momento de crise 
pelo qual o Brasil passa. Programa de Integridade: A Cia. obteve importantes 
conquistas em relação ao seu Programa de Integridade, que continua a ser 
foco da empresa. No primeiro semestre de 2017, o cadastro da Carioca na 
Petrobras foi aprovado e o bloqueio cautelar sobre a empresa liberado após 
auditoria promovida pela área de conformidade da estatal. Em 2018, também 
houve medidas significativas para o fortalecimento do Programa Anticorrup-
ção, o que também ocorreu em 2019. No ano de 2019, foram promovidas di-
versas ações para a manutenção e melhora contínua do Programa de Integri-
dade da Carioca, dentre as quais citamos: 1. Comprometimento da Alta 
Administração: O comprometimento visível e irrestrito da Alta Administração 
e sua supervisão em relação às ações promovidas pela Área de Governança 
Corporativa e Compliance é um dos fatores cruciais para o alcance da eficácia 
e eficiência do Programa de Integridade. Em 2019, não faltaram exemplos do 
compromisso da Alta Administração e dos acionistas da Carioca: (i) inclusão, 
na pauta das AGO/Es da Carioca de apresentação da Área de Governança 
Corporativa e Compliance das medidas implantadas no exercício anterior. 
Após a apresentação, os acionistas elogiaram os trabalhos e ratificaram a rele-
vância do tema para a empresa e a importância da continuidade da implanta-
ção de medidas para fortalecimento do Programa de Compliance; (ii) divulga-
ção de comunicações internas do Diretor Geral sobre o Programa de 
Integridade; (iii) supervisão da Alta Administração sobre a implantação do Pro-
grama de Integridade, tendo sido feitas apresentações periódicas sobre o as-
sunto nas reuniões da Diretoria; (iv) participação do Diretor Geral e do Diretor 
Financeiro nas reuniões do Comitê de Ética; (v) participação dos Diretores em 
treinamentos e capacitações sobre o Programa de Integridade, etc. 2. Treina-
mento de Colaboradores: A Carioca possui um Plano de Comunicação e 
Treinamento do Programa de Integridade, que tem por objetivo organizar os 
treinamentos e definir os meios de comunicação a serem utilizados para refor-
çar o conhecimento dos colaboradores e terceiros sobre o Programa de Integri-
dade. Em 2019, foram realizados 11 treinamentos. Para os funcionários das 
obras, a Carioca promoveu apresentações de teatro baseadas no Código de 
Conduta ilustrado, para demonstrar os valores éticos e morais da Carioca, in-
formar sobre o Canal de Denúncias e orientar o comportamento dos funcioná-
rios no ambiente de trabalho. 3. Campanha de Comunicação Interna: Ainda 
de acordo com o Plano de Comunicação e Treinamento do Programa de Inte-
gridade, foi implantada nova campanha de comunicação, onde foram reformu-
lados os uniformes da empresa para incluir os telefones do Canal de Denúncia 
nos uniformes e capacetes dos funcionários, divulgados novos painéis com a 
temática de Compliance nas obras, confecção de novos lápis; distribuição de 
calendários para os funcionários etc. 4. Canal de Denúncias: Ao longo de 
2019, foram feitos treinamentos pela Área de Governança Corporativa e Com-
pliance, encorajando os funcionários a utilizarem o Canal de Denúncia, admi-
nistrado por empresa externa, independente e frisando a política de não reta-
liação para denunciantes de boa fé e anonimato. 5. Pesquisa de Avaliação do 
Programa de Integridade: Foi realizada a  pesquisa de avaliação do Progra-
ma de Integridade, respondida pelos colaboradores, que atestaram o conheci-
mento dos colaboradores do Programa de Integridade e seus pilares. O resul-
tado positivo da pesquisa demonstra a efetividade do Programa de Integridade 
da Carioca e o resultado dos treinamentos realizados anualmente para todos 
os colaboradores. 6. Revisão de Normativos e Documentos do Programa 
de Integridade: Em 2019, a Área de Governança Corporativa e Compliance,
em conjunto com o Comitê de Ética, revisou o FAQ para responder às Pergun-
tas Mais Frequentes dos funcionários sobre o Programa de Integridade, atuali-
zando e disponibilizando na intranet da empresa respostas às dúvidas mais 
frequentes dos colaboradores. 7. Programa Construindo Ética: Em comemo-
ração ao mês das crianças, a Área de Governança Corporativa e Compliance
lançou nova Campanha Interna direcionada aos filhos dos colaboradores, vi-
sando fomentar as discussões nas famílias sobre ética e integridade e promo-
ver reflexões sobre o tema. Nesse sentido, presenteou os filhos dos colabora-
dores com um Jogo da Memória com temas relacionados ao assunto. 8.
Apresentações Externas: Visando contribuir para a disseminação da cultura 
de integridade no setor de infraestrutura, Sílvia Lacerda, Diretora de Governan-
ça Corporativa e Compliance participou de evento promovido pela AEERJ 
onde fez uma apresentação sobre o tema “A Engenharia nos Novos Tempos: 
Programa de Compliance Efetivo na Prática”. Estão previstas diversas outras 
ações em 2020 para contribuir com o aprimoramento e fortalecimento do Pro-
grama de Integridade. Os Acionistas e Alta Administração estão alinhados no 
sentido de que o fortalecimento do Programa de Compliance, conjuntamente 
com a manutenção de um quadro técnico experiente e qualificado, são fatores 
essenciais para um posicionamento diferenciado perante a retomada do mer-
cado. 2 - Apresentação das Dfs.: As Dfs. foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas estabele-
cidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informa-
ções relevantes próprias das Dfs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, 
e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As esti-
mativas contábeis envolvidas na preparação das Dfs. foram baseadas em fato-
res objetivos e subjetivos e com base no julgamento da administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas Dfs.. Dentre os itens 
mais significativos sujeitos a essas estimativas e premissas está à apuração 
das receitas, a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e a sua recuperabi-
lidade nas operações. As Dfs. são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma. A Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das Dfs., do 
exercício findo em 31/12/19, em 03/04/20. 2.1 - Caixa e equivalentes de cai-
xa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de 
curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um mon-
tante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mu-
dança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender a 
compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis 
para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabili-
dade pro-rata temporis até a data das Dfs.. São representadas basicamente 
por operações compromissadas e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) 
com garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem 
o seu valor justo. 2.2 - Contas a receber de clientes: A conta é constituída 
pelas notas fiscais emitidas e não recebidas, e dos serviços medidos e não 
faturados até 31/12/19. A Cia., no exercício findo em 31/12/19, avaliou não 
haver necessidade de registro da provisão para créditos de liquidação duvido-
sa. A referida provisão é constituída quando existe uma evidência objetiva de 
que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - Estoques:
Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de 
aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão registrados por quan-
tias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou 
venda. 2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos e passivos tributários cor-
rentes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recu-
perável esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. A Administra-
ção, periodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando 
apropriado. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e 
controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De 
acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição 
do patrimônio líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, em decor-
rência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência 
de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios ante-
riores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As Dfs. das so-
ciedades coligadas e controladas são elaboradas para o mesmo período de 
divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. 2.6 - Imobi-
lizado: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo 
quando, é provável que futuros benefícios econômicos associados ao item flui-
rão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor 
depreciável dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao 
longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de de-
preciação dos ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. 2.7
- Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo 

seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros in-
corridos. 2.8 - Parcelamento de tributos: Em conformidade com a Lei 13.496 
de 24.10.2017, a Cia. efetuou adesão ao Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert), na Secretaria da Receita Federal do Brasil, para parcelamen-
to de débitos relativos ao imposto de renda e à contribuição social. Em 
27.12.2018, os valores foram consolidados pela RFB e o saldo devedor atuali-
zado conforme a modalidade pretendida. 2.9 - Parcelamento com órgão pú-
blico: Parcelamentos celebrados entre a Cia., o CADE (Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica) e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
que resulta na obrigação do recolhimento de contribuição pecuniária por parte 
da Cia.. O valor total da contribuição pecuniária deverá ser pago em 20 parce-
las anuais, corrigidas a cada ano conforme a taxa SELIC. 2.10 - Imposto de 
renda e contribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração do im-
posto de renda e contribuição social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao 
imposto de renda e a contribuição social são calculadas com base nas alíquo-
tas vigentes. Nos casos de contratos de longo prazo firmados com pessoa jurí-
dica de direito público a Cia. difere a tributação do lucro até a sua realização. A 
provisão correspondente encontra-se destacada no ativo e passivo não circu-
lante. Impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias 
temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos. São mensurados à 
taxa do imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será 
realizado ou o passivo será liquidado, com base nas taxas de imposto e lei tri-
butária vigentes na data do balanço. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Cia. 
registra nessa rubrica a provisão de férias calculada com base nas remunera-
ções no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada 
exercício. 2.12 - Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de 
clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de 
serviços. 2.13 - Retenções contratuais: A empresa retém um percentual esti-
pulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos servi-
ços, desde que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas 
ainda não julgadas, a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento e 
Quitação do Contrato. 2.14 - Receitas: A Cia. aplica CPC 47/IFRS 15 – Recei-
ta de Contrato com cliente – conforme legislação contábil em vigor, que esta-
belece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorren-
tes de contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que reflete 
a contrapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transferência de 
bens ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 – Re-
ceitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretações relaciona-
das. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos compreendem todos os dispên-
dios que se relacionem diretamente com um contrato específico, os que forem 
atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser alocados ao con-
trato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos termos do con-
trato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem nesse grupo todas 
as demais receitas e despesas operacionais da Cia., onde podemos destacar 
para o ano de 2019, os ganhos de acordos judiciais. 2.17 - Obras em consór-
cios: As participações em consórcio são registradas linha a linha no resultado 
e no balanço conforme percentual de participação em cada um deles. 2.18 - 
Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Admi-
nistração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede 
o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. As principais contas sujeitas à avaliação 
de recuperabilidade são: Investimentos e Imobilizado. 2.19 - Normas e Inter-
pretações contábeis revisadas: A Cia. adotou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – 
“Arrendamentos” a partir de 1º/01/19.  O pronunciamento introduz um modelo 
único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arren-
datários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa 
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A aplica-
ção da norma revisada, a partir de 1º/01/19, não trouxe efeitos materiais sobre 
os montantes divulgados no período atual e em exercícios anteriores. 
3 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2019 2018
Caixa e bancos 1.051 1.236
Aplicações financeiras 60.402 12.549

61.453 13.785
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez 
imediata, representados, principalmente, por Certificados de Depósito Bancá-
rio – CDBs, os quais são registrados pelos valores nominais, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 4 - Créditos com Partes 
Relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas em con-
dições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de 
vencimento para essas transações. Ativo Passivo

2019 2018 2019 2018
Transações com partes relacionadas 40.164 40.178 31.425 1.241

40.164 40.178 31.425 1.241
Parcelas circulante - - 86 1.241
Parcelas não circulante 40.164 40.178 31.339 -
5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte envolvida em 
processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais 
perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas 
e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores 
legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída. 
Os saldos apresentam a seguinte composição: 2019 2018
Depósitos judiciais trabalhistas 4.587 4.176
Depósitos judiciais – ISS
Depósitos judiciais – PIS
Depósitos judiciais – COFINS
Outros depósitos e garantias

74
263

1.622
9.521

16.067

74
257

1.586
11.172
17.265

6 - Investimentos: %
Empresas Participação 2019 2018

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 28,57 30.465 30.633
Solace Empreendimentos Imobiliários S.A. 25,00 34.538 34.562
Outros investimentos 137 137

65.140 65.332
7 - Imobilizado: Taxa de 2019 2018

depreciação Depreciação
anual Custo acumulada LíquidoLíquido

Máquinas e 
equipamentos 10% a 16,66% 115.287 (115.114) 173 302
Veículos 20% 32.983 (32.739) 244 1.242
Outros imobilizados 15% 4.659 (2.614) 2.045 2.328

152.929 (150.467) 2.462 3.872
8 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, em 31/12/19, está 
representado por 453.168.198 (450.687.756 em 31/12/18) ações nominativas 
e sem valor nominal, sendo 270.666.626 (269.185.117 em 31/12/18) ordinárias 
e 182.501.572 (181.502.639 em 31/12/18) preferenciais, totalmente subscrito 
e integralizado. Reservas de lucros: Em 31/12/19, as reservas de lucros não 
foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. 9 - Se-
guros: A Cia. adota a política de manter cobertura de seguros para os bens 
próprios de seu ativo imobilizado, em montante considerado suficiente para 
cobrir todos os riscos existentes. Possui também apólices de riscos nomeados, 
com cobertura determinada, definida por orientação de especialistas, levan-
do em consideração a natureza e grau de risco do negócio, em montantes 
considerado suficientes para cobrir eventuais perdas em seus ativos e/ou res-
ponsabilidades. 10 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros 
encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018 por valo-
res compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração 
desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompa-
nhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. 
A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de ins-
trumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As 

políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identifi-
car e analisar os riscos, 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 atividades do grupo. 11 - Eventos Subsequentes: Estamos
enfrentando uma pandemia de COVID-19 (Coronavírus) a nível mundial. Toda 
atividade econômica brasileira poderá ser afetada parcialmente pela volatili-
dade da variação cambial, além de outros riscos relativos à atividade especí-
fica. Ainda é difícil prever os impactos decorrentes desses riscos. Entretanto, 
a Administração da Companha está atenta e monitorando de perto a evolução 
desta questão.

A Diretoria
Contadora: Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

Relatório dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e administrado-
res da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., Rio de Janeiro – RJ. 
Opinião: Examinamos as Dfs. da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., 
(“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as Dfs. acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., em 31/12/19, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidade do auditor pela auditoria das Dfs.”. Somos independentes em relação à 
Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Éti-
ca Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho 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. Outras infor-
mações que acompanham as Dfs. e o relatório do auditor: A administração 
da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório da Administração. Nossa opinião sobre as Dfs. não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das Dfs., nossa responsabi-
lidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Dfs. ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
da administração e da governança pelas Dfs.: A administração da Cia. é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das Dfs. de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas Dfs. livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das Dfs., a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das Dfs. a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
Dfs.. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das 
Dfs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs., tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas Dfs.. 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 Dfs., 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência 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 nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos 
que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas Dfs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das Dfs., inclusive as divulgações e se as Dfs. represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis 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 identifica-
mos durante nossos trabalhos. RJ, 03/04/2020. Lopes, Machado Auditors, 
Consultants & Business Advisers; BKR - Independent Member of BKR 
International. Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 060.611/O-0, José
Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.

Notas 2019 2018
Ativo 336.410 375.624
Circulante 201.461 239.101
    Caixa e equivalentes de caixa (2.1/3) 61.453 13.785
    Contas a receber de clientes (2.2) 121.986 206.195
    Estoques (2.3) 1.089 1.338
    Adiantamentos a fornecedores 4.671 4.516
    Créditos tributários (2.4) 11.097 12.131
    Despesas antecipadas 192 192
    Outros créditos 973 944
Não circulante 134.949 136.523
    Realizável a longo prazo 67.347 67.319
       Créditos com partes relacionadas (4) 40.164 40.178
       Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.10) 3.587 2.689
       Adiantamento para futuro aumento de capital 6.670 6.286
       Depósitos, cauções e retenções (5) 16.067 17.265
       Outros realizáveis a longo prazo 859 901
    Investimentos (2.5/6) 65.140 65.332
    Imobilizado (2.6/7) 2.462 3.872

Notas 2019 2018
Passivo 336.410 375.624
Circulante 48.493 47.500
    Fornecedores (2.7) 14.599 16.812
    Tributos e obrigações sociais (2.4) 11.970 10.313
    Parcelamento de tributos (2.8) 3.668 3.973
    Parcelamento com órgão público (2.9) 2.584 -
    Provisões trabalhistas (2.11) 4.924 4.499
    Adiantamentos de clientes (2.12) 10.662 10.662
    Débitos com partes relacionadas (4) 86 1.241
Não circulante 141.287 111.114
    Parcelamento de tributos (2.8) 33.315 36.983
    Parcelamento com órgão público (2.9) 66.347 63.496
    Retenções contratuais e outros (2.13) 10.286 10.635
    Débitos com partes relacionadas (4) 31.339 -
Patrimônio líquido (8) 146.630 217.010
    Capital social 354.911 353.720
    Ajuste de avaliação patrimonial (2.14) (10.297) (8.786)
    Prejuízos acumulados (197.984) (127.924)
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XP CONTROLE 3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.787.622/0001-89

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 3 Participações S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, 
acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anô-
nimas e normas contábeis vigentes.
Desempenho
A XP Controle 3 participa diretamente do capital da XP Investimentos Correto-
ra de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”), detendo 100% 
de suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
No ano de 2019 a XP CCTVM continuou com o seu crescimento expressivo, 
apesar da instabilidade política e do cenário econômico deteriorado. A XP CC-
TVM manteve a sua trajetória de expansão, apresentando forte crescimento 
em todos os seus indicadores operacionais, incluindo captação líquida de re-
cursos, quantidade de clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a crescen-
te força de sua marca e sua ampla capacidade de distribuição de produtos, 

mantendo sempre o compromisso de ajudar os clientes a investirem de forma 
inteligente e segura.
Este desempenho foi fruto constante de desenvolvimento da plataforma aber-
ta de produtos, com uma ampla gama de oferta, aliado aos diferenciais de as-
sessoria da XP CCTVM e o processo contínuo de consolidação da marca, 
com o maior conhecimento e preferência da XP CCTVM pelo público-alvo.
Gestão de Riscos
A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das 
áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para ga-
rantir isenção de conflito de interesse e uma segregação de funções adequa-
da às boas práticas de governança corporativa e de mercado.
O gerenciamento de riscos é exercido de modo integrado e independente, por 
meio de formalização de políticas, procedimentos e metodologia, consistentes 
com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde são monitora-
dos os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os 
riscos de mercado, liquidez, crédito, operacional e subscrição.

Tais processos de gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos pro-
cessos de gestão de continuidade dos negócios.
Políticas de Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Dividendos
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido 
ajustado, apurado em cada encerramento de exercício.
O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções legais e distribuições 
previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e deli-
beradas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser integralmente 
destinado à Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de margem 
operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia, 
até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social 
integralizado.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020
A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)
Ativo 2019 2018
Circulante
Disponibilidades – 1
Ativos financeiros 61 935
Valor justo por meio do resultado 61 935
Títulos e valores mobiliários (Nota 5) 61 935

Outros ativos 101 36.372
Impostos e contribuições a compensar (Nota 6) 3 17.632
Despesas antecipadas – –
Ativo fiscal diferido 98 20
Outros ativos (Nota 11) – 18.720

Realizável a longo prazo
Investimentos (Nota 7) 2.328.737 1.277.277
Total do ativo 2.328.899 1.314.585

Passivo 2019 2018
Circulante
Outros passivos 62 32.072
Fornecedores 53 60
Obrigações fiscais e previdenciárias (Nota 8) 1 26.704
Outros passivos 8 5.308
Total do passivo 62 32.072
Patrimônio líquido (Nota 10) 2.328.837 1.282.513
Capital social 1.246.251 546.251
Reservas de capital 440.648 435.414
Reserva de lucros 599.385 260.205
Ajustes de avaliação patrimonial 42.553 40.643
Total do passivo e patrimônio líquido 2.328.899 1.314.585

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de reais)
2019 2018

Receita operacional líquida (Nota 12) 13 47
Custos operacionais – (1)
Resultado operacional bruto 13 46
Despesas administrativas (Nota 13) (242) (990)
Outras receitas/(despesas) operacionais – 93
Resultado de participações em coligadas e
controladas (Nota 7) 344.330 48.136

Resultado financeiro líquido (Nota 14) – 74.504
Resultado antes da tributação sobre o lucro 344.101 121.789
Imposto de renda e contribuição social (Nota 9) 78 (24.535)
Lucro líquido do exercício 344.179 97.254

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em 

milhares de reais)
2019 2018

Lucro líquido do exercício 344.179 97.254
Outros resultados abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente 
reclassificados para o resultado 1.910 2.291

Ajuste ao valor justo de ativos financeiros classificados 
a valor justo por meio de outros resultados abrangentes 3.184 3.846

Imposto de renda e contribuição social sobre outros 
resultados abrangentes (1.274) (1.555)

Resultado abrangente total do exercício 346.089 99.545
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Reservas de capital Ajustes de 

avaliação 
patrimonial

Lucros 
acumuladosCapital

Reserva de 
capital

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 446.251 435.414 11.773 195.778 38.352 – 1.127.568
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício – – – – – 97.254 97.254
Outros resultados abrangentes do exercício
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes – – – – 3.846 – 3.846
IR e CS sobre outros resultados abrangentes – – – – (1.555) – (1.555)
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Aumento de capital (Nota 10) 100.000 – – – – – 100.000
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – 3.644 93.610 – (97.254) –
Dividendos – – – (44.600) – – (44.600)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 546.251 435.414 15.417 244.788 40.643 – 1.282.513
Mutações do exercício 100.000 – 3.644 49.010 2.291 – 154.945
Saldos em 31 de dezembro de 2018 546.251 435.414 15.417 244.788 40.643 – 1.282.513
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício – – – – – 344.179 344.179
Outros resultados abrangentes do exercício
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes – – – – 3.184 – 3.184
IR e CS sobre outros resultados abrangentes – – – – (1.274) – (1.274)
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Aumento de capital (Nota 10) 700.000 – – – – – 700.000
Outorga de planos de pagamento baseado em ações – 5.234 – – – – 5.234
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – – 339.180 – (344.179) (4.999)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.246.251 440.648 15.417 583.968 42.553 – 2.328.837
Mutações do exercício 700.000 5.234 – 339.180 1.910 – 1.046.324

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

(Em milhares de reais)
2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 344.179 97.254
Ajustes ao lucro líquido do exercício dos efeitos no

resultado que não afetam caixa das atividades
operacionais: (344.330) (48.156)

Resultado de participação em controladas (344.330) (48.136)
Despesa de imposto de renda e contribuição social – (20)

Variação dos ativos e passivos operacionais: 6.171 (10.153)
Instrumentos financeiros 1.910 53
Impostos e contribuições a compensar 17.629 (11.797)
Despesas antecipadas – 33
Créditos tributários (78) (20)
Outros ativos 18.720 (19.720)
Fornecedores (7) 4
Obrigações fiscais e previdenciárias (26.703) 26.601
Outros passivos (5.300) (1)
Imposto de renda e contribuição social pagos – (5.306)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 6.020 38.945
Dividendos recebidos de controladas –
Aumento de capital em controlada (707.130) (99.714)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento(707.130) (99.714)
Aumento de capital (Nota 10) 700.000 100.000
Reservas 235 –
Juros sobre o capital próprio – 1.000
Dividendos (Nota 10) – (39.300)

Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento 700.235 61.700

Redução em caixa e equivalentes (875) 931
Caixa e equivalentes no início do exercício 936 5
Caixa e equivalentes no final do exercício 61 936
Disponibilidades – 1
Certificado de depósito bancário 61 935
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A XP Controle 3 Participações S.A. (“Compa-
nhia” ou “XP Controle 3”) tem sua sede localizada na Avenida Afrânio de Melo 
Franco, nº 290, sala 606, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro - Brasil. A 
XP Controle 3 fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e 
no exterior, diversos produtos e serviços financeiros, por meio de sua empresa 
controlada XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliá-
rios S.A. (“ XP CCTVM”). A XP Controle 3 é uma holding, controlada direta-
mente pela XP Investimentos S.A., que detém 100% de participação em seu 
capital total e indiretamente controlado da XP Inc., a qual possui basicamente 
como acionistas a XP Controle Participações S.A. e Itaú Unibanco S.A.. Estas 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 28 de 
abril de 2020. i. Participação: A XP Controle 3 participa diretamente do capital 
da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
detendo 100% de suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018. A XP CCTVM é uma sociedade de capital fechado, que efetua 
operações no âmbito da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão por conta própria e de 
terceiros, além de administrar carteiras de clubes de investimentos. ii. Apre-
sentação das demonstrações financeiras: Com o objetivo de apresentar a 
posição patrimonial, de resultado, e fluxos de caixa das operações de maneira 
mais adequadas às operações da entidade, realizamos uma reorganização 
dos saldos comparativos conforme segue:

31/12/2018
Anterior Var. Atual

Resultado operacional bruto 46 – 46
Despesas administrativas (150) (840) (990)
Outras receitas/(despesas) operacionais (8.343) 8.436 93
Resultado de participações em coligadas
e controladas 48.136 – 48.136

Resultado financeiro líquido 82.100 (7.596) 74.504
Resultado antes da tributação sobre o lucro 121.789 – 121.789
Imposto de renda e contribuição social (24.535) – (24.535)

Lucro líquido do período 97.254 – 97.254
Resultado abrangente 99.545 – 99.545

31/12/2018
Anterior Var. Atual

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 936 (935) 1
Ativos financeiros – 935 935
Outros ativos 17.632 – 17.632
Impostos e contribuições a compensar 18.720 – 18.720
Investimentos 1.277.277 – 1.277.277
Ativo fiscal diferido 20 – 20

Total do ativo 1.314.585 – 1.314.585
Passivo
Fornecedores 60 – 60
Obrigações fiscais e previdenciárias 26.704 – 26.704
Outros passivos 5.308 – 5.308

Total do passivo 32.072 – 32.072
Total do Patrimônio Líquido 1.282.513 – 1.282.513
Total do passivo e Patrimônio Líquido 1.314.585 – 1.314.585
2. BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
(a) Base de preparação: Estas demonstrações financeiras foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo pronuncia-
mentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (“CPC”). Estas demonstrações financeiras utilizam o custo his-
tórico como base de valor, exceto na valorização de determinados instrumen-
tos financeiros, como: ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do 
resultado. A metodologia aplicada para mensuração do valor justo dos títulos 
e valores mobiliários é baseada no cenário econômico e nos modelos de pre-
cificação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços 
médios praticados no mercado, os dados divulgados pelas diversas associa-
ções de classe e as bolsas de valores, mercadorias e futuros, aplicáveis à da-
ta-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira desses 
itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. Estas demons-
trações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de Real, que é a 
moeda funcional, exceto quando indicado de outra forma. A preparação das 
demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis descritas na 
nota explicativa nº 3, pode exigir que a Administração faça uso de julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetem a aplicação das políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Embora os re-
sultados em reais possam divergir, essas estimativas não possuem um risco 
significativo de resultar em um ajuste material no futuro. Em acordo com CPC 
36 a XP Controle 3 não apresentou suas demonstrações financeiras consoli-
dadas, pois a mesma é controlada da XP Investimentos S.A., a qual apresen-
tou as suas demonstrações consolidadas em 23 de março de 2020. (b) Ado-
ção de novas normas e interpretações: A Companhia aplicou, pela primeira 
vez em 1 de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2), “Operações de Arrendamento 
Mercantil”, e ICPC 22 “Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lu-
cro”. Essas e outras normas efetivas pela primeira vez em 2019, não afetaram 
as demonstrações financeiras individuais da XP Controle 3. 3. RESUMO DAS 
POLÍTICAS CONTÁBEIS: (a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem disponibilidades e quaisquer outras aplicações de 
curto prazo que possuam alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que não estejam sujeitas a um risco 
significante de mudança de valor, bem como que sejam mantidos com a fina-
lidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para inves-
timentos ou outros propósitos. As operações são consideradas de curto prazo 
quando possuem vencimentos em três meses ou menos a contar da data da 
aquisição e/ou possuem liquidez imediata. (b) Instrumentos financeiros ati-
vos e passivos: As políticas contábeis aqui relacionadas considera as políti-
cas aplicadas para todas as empresas do consolidado XP Investimentos S.A., 
nessa nota determinada Grupo. Um instrumento financeiro é um contrato que 
dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou 
instrumento de patrimônio de outra entidade. 1) Ativos financeiros: Reco-
nhecimento inicial e mensuração - No reconhecimento inicial, ativos finan-
ceiros são classificados como instrumentos mensurados ao custo amortizado, 
Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e Valor 
Justo por Meio do Resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no 
reconhecimento inicial é baseada: (i) no modelo de negócios do Grupo para 
administrar os ativos financeiros e (ii) nas características dos fluxos de caixa 
contratuais dos instrumentos financeiros. Para que um ativo financeiro seja 
classificado e mensurado pelo custo amortizado ou VJORA, ele precisa dar 
origem a fluxos de caixa que são “Somente Pagamento de Principal e Juros” 
(o critério “SPPJ”) sobre o valor principal em aberto. O modelo de negócios do 
Grupo para administrar ativos financeiros se refere à forma de gerenciar seus 
ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios considera 
se o objetivo do Grupo é receber fluxos de caixa de manter os ativos financei-
ros, vender os ativos ou uma combinação de ambos. As compras ou vendas 
de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo 

definido pela regulamentação ou prática de mercado (negociações regulares) 
são reconhecidas na data de negociação, ou seja, a data em que o Grupo se 
compromete a comprar ou vender o ativo. Classificação e mensuração sub-
sequente - i. Ativos financeiros mensurados a Valor Justo por Meio do 
Resultado (“VJR”): Os ativos financeiros a VJR incluem ativos financeiros 
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento 
inicial a VJR, ou ativos financeiros obrigados a serem mensurados pelo valor 
justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se 
o teste de fluxo de caixa contratual falhar ou se o modelo de negócios do Gru-
po for adquirido com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Os ati-
vos financeiros podem ser designados a VJR no reconhecimento inicial se isso 
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil. Os ativos fi-
nanceiros na VJR são registrados no balanço patrimonial pelo valor justo, com 
as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resulta-
do. O ganho ou perda líquida reconhecido na demonstração do resultado inclui 
qualquer dividendo ou juros auferidos sobre o ativo financeiro. Os ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio de resultado são títulos e valores 
mobiliários detidos e vendidos a descoberto. ii. Ativos financeiros mensura-
dos a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”): 
O Grupo avalia os ativos financeiros no VJORA se ambas as condições a se-
guir forem atendidas: • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de 
negócios com o objetivo de tanto manter a apropriação de fluxos de caixa con-
tratuais quanto vender; • Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, 
em datas específicas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. 
Para os ativos financeiros classificados como VJORA, a receita de juros, a va-
riação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são 
reconhecidas na demonstração do resultado e, da mesma forma, para os ati-
vos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações no 
justo valor são reconhecidas em resultado abrangente. No momento do desre-
conhecimento, a mudança cumulativa do valor justo reconhecida em resultado 
abrangente é reclassificada para lucros ou perdas. Após o reconhecimento ini-
cial, o Grupo pode optar por classificar irrevogavelmente os investimentos em 
ações como instrumentos patrimoniais designados pelo VJORA quando satis-
fizerem a definição de patrimônio nos termos do CPC 39 - “Instrumentos Fi-
nanceiros: Apresentação” e não forem mantidos para negociação. A classifica-
ção é determinada com base em instrumento a instrumento. Ganhos e perdas 
sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados para o resultado. Os 
dividendos são reconhecidos como receita na demonstração do resultado 
quando o direito de pagamento é estabelecido, exceto quando o Grupo se be-
neficia de uma recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que 
tais ganhos são registrados em resultado abrangente. Instrumentos de patri-
mônio designados ao VJORA não estão sujeitos a avaliação de impairment. A 
Companhia não possui instrumentos de patrimônio que tenham sido irrevoga-
velmente classificados nesta categoria. iii. Ativos financeiros mensurados 
ao custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado 
se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ativo financeiro é manti-
do dentro de um modelo de negócios com o objetivo de manter o ativo finan-
ceiro de forma a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os termos contratuais do 
ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que 
atendem aos critérios do SPPJ. Os ativos financeiros ao custo amortizado são 
mensurados subsequentemente pelo método da taxa efetiva de juros (“EIR”) e 
estão sujeitos à redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhe-
cidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou desvalorizado. 
Os ativos financeiros do Grupo mensurados ao custo amortizado incluem prin-
cipalmente: “Aplicações interfinanceiras de liquidez”, “Negociação e interme-
diação de valores”, “Rendas a receber” e “Outros ativos financeiros”. O Grupo 
reclassifica os ativos financeiros somente quando altera seu modelo de negó-
cios para o gerenciamento desses ativos financeiros. Desreconhecimento -
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro 
ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é basicamente bai-
xado (isto é, retirado da demonstração financeira) quando: • Os direitos con-
tratuais para receber fluxos de caixa do ativo expiraram; • O Grupo transferiu 
os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu 
uma obrigação contratual de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos 
de terceiros, por meio de um acordo de “repasse”; e (a) o Grupo transferiu 
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; ou (b) o Grupo não 
transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, 
mas transferiu o controle do ativo. Quando o Grupo transfere os seus direitos 
contratuais para receber fluxos de caixa de um ativo ou realiza um acordo de 
repasse, avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios patrimo-
niais. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e 
benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a re-
conhecer o ativo transferido na medida de sua participação. Nesse caso, o 
Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o pas-
sivo associado são mensurados em uma base que reflete os direitos e obriga-
ções que o Grupo reteve. O envolvimento contínuo que toma a forma de uma 
garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor contábil origi-
nal do ativo e pelo valor máximo da contraprestação que o Grupo poderia ser 
obrigado a pagar. Impairment de ativos financeiros - O Grupo reconhece 
uma provisão para perdas de crédito esperadas (“ECLs”) para todos os instru-
mentos de dívida não classificados em VJR. Os ECLs baseiam-se na diferen-
ça entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e to-
dos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma apro-
ximação de taxa de juros efetiva original. Os fluxos de caixa esperados inclui-
rão fluxos de caixa da venda de garantias mantidas ou outras melhorias de 
crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As ECLs são reconhe-
cidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve 
aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as 
ECLs são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de ina-
dimplência possíveis nos próximos 12 meses (um ECL de 12 meses). Para as 
exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial ou aquelas já inadimplentes, uma 
provisão para perdas é requerida para perdas de crédito esperadas durante a 
vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadim-
plência ECL). Para contas a receber e outros ativos contratuais, o Grupo aplica 
uma abordagem simplificada no cálculo das ECLs. Portanto, o Grupo não 
acompanha as mudanças no risco de crédito, mas reconhece uma provisão 
para perdas com base nas ECLs durante a vida útil em cada data de relatório. 
O Grupo estabeleceu uma matriz de provisão que é baseada em sua perda 
histórica de crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os de-
vedores e para o ambiente econômico. Para os instrumentos de dívida classi-
ficados como VJORA, o Grupo aplica a simplificação para atuar com baixo ris-
co de crédito. Em cada data de elaboração das Demonstrações Financeiras, o 
Grupo avalia se o instrumento de dívida é considerado com baixo risco de cré-
dito usando todas as informações razoáveis e suportáveis que estão disponí-
veis sem custo ou esforço excessivo. Ao fazer essa avaliação, o Grupo reavalia 
a classificação de crédito interna do instrumento da dívida. Além disso, o Gru-
po considera que houve um aumento significativo no risco de crédito quando 
os pagamentos contratuais estão vencidos há mais de 30 dias. O Grupo 

considera um ativo financeiro inadimplente quando os pagamentos contratu-
ais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, o Grupo também 
pode considerar que um ativo financeiro está inadimplente quando informa-
ções internas ou externas indicam que é improvável que o Grupo receba inte-
gralmente os valores pendentes de contratos antes de levar em conta quais-
quer melhorias de crédito mantidas pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado 
quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa con-
tratuais. 2) Passivo financeiro: Reconhecimento inicial e mensuração -
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
passivos financeiros mensurados a Valor Justo através do Resultado (“VJR”), 
custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de hed-
ge. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo e, no caso do custo amortizado, são deduzidos dos custos da transação 
diretamente atribuíveis. Classificação e mensuração subsequente - i. Pas-
sivos financeiros mensurados ao Valor Justo através do Resultado 
(“VJR”): Os passivos financeiros classificados como VJR incluem passivos fi-
nanceiros mantidos para negociação e passivos financeiros designados no re-
conhecimento inicial como VJR. Os passivos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação quando adquiridos com fins de recompra no 
curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos 
contratados pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge
nas operações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos sepa-
rados também são classificados como mantidos para negociação a menos 
que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Os ganhos ou 
perdas de passivos classificados como VJR são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento ini-
cial como VJR são designados na data inicial de reconhecimento, e somente 
se os critérios estabelecidos no CPC 48 forem atendidos. Os empréstimos de 
ações e instrumentos financeiros derivativos são classificados como mantidos 
para negociação e reconhecidos pelo valor justo. ii. Custo amortizado: Após
o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros e ou-
tros passivos financeiros são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método de taxa efetiva (“EIR”). Os ganhos e perdas 
são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como 
pelos juros incorridos. O custo amortizado é calculado considerando qualquer 
desconto ou prêmio na aquisição de taxas ou custos que são parte integrante 
da EIR. A amortização da EIR está incluída na demonstração do resultado.  
Desreconhecimento - Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação 
sob o passivo é liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financei-
ro existente é substituído por outro do mesmo montante em termos substan-
cialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancial-
mente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconheci-
mento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferen-
ça nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do re-
sultado. 3) Valor justo dos instrumentos financeiros: O valor justo dos ins-
trumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros orga-
nizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado 
no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de 
transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há mer-
cado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas técnicas 
podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em base de merca-
do); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de 
fluxos de caixa descontados ou outros modelos de mensuração, conforme 
nota 32. 4) Compensação de instrumentos financeiros: Os ativos e passi-
vos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado nos balanços 
patrimoniais se, e somente se, houver um direito legal atualmente aplicável de 
compensar os valores reconhecidos e houver a intenção de liquidar em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (c) In-
vestimentos: Controladas são aquelas sociedades na qual a controladora, di-
retamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que 
lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações so-
ciais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Os investimentos nes-
sas empresas são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição e avalia-
dos subsequentemente pelo método de equivalência patrimonial após ade-
quação às práticas contábeis do controlador. (d) Imposto de renda e contri-
buição social: A XP Controle 3, apura o imposto de renda e a contribuição 
social com base no lucro real em que o imposto de renda é apurado com base 
na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de adicional de 10% so-
bre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social é apura-
da com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decreta-
das ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demons-
trações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e 
eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tri-
butária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de 
renda e contribuição social diferido é calculado sobre prejuízo fiscais, base ne-
gativa de Contribuição Social e diferenças temporárias dedutíveis não utiliza-
das quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam dispo-
níveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contri-
buição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão baixados 
na medida em que sua realização não seja mais provável. 4. DETERMINA-
ÇÃO DO VALOR JUSTO: Ao determinar o valor justo dos instrumentos finan-
ceiros, a XP Controle 3 utiliza a hierarquia a seguir: Nível 1: Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos ou passivos idênticos. O valor justo dos 
instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é seu preço de mer-
cado, cotado na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se as tran-
sações ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer informa-
ções de precificação de forma contínua. Os instrumentos incluídos como nível 
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1 compreendem, principalmente, instrumentos financeiros e instrumentos fi-
nanceiros derivativos negociados em bolsa. Nível 2: Informações (inputs) que 
são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto 
preços cotados incluídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no nível 2 com-
preendem, principalmente instrumentos financeiros e instrumentos financeiros 
derivativos negociados em mercado de balcão. Nível 3: Técnicas de avaliação 
para as quais qualquer input significativo não se baseia em dados de mercado 
observáveis. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não havia nenhum instru-
mento financeiro classificado no nível 3. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração baseados nos métodos abaixo. (a) Disponibi-
lidades: O valor justo de disponibilidades é representado pelo próprio valor 
contábil, que se refere aos montantes disponíveis para utilização à vista, já as 
aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações compro-
missadas têm o seu valor justo muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos fi-
nanceiros: O valor justo dos títulos e valores mobiliários é apurado por refe-
rência aos seus preços de fechamento na data de apresentação dessa de-
monstração financeira. Não havendo cotação de mercado, o valor justo é esti-
mado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados 
pelas taxas e índices de mercado observáveis na data de apresentação. 
(c) Outros ativos e passivos financeiros: O valor justo, que é determinado 
para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do princi-
pal e fluxos de caixa futuros, descontados pelas taxas e índices de mercado 
observáveis na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os va-
lores justos dos ativos e passivos financeiros estão classificados como Nível 2 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. 
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: 2019 2018
Certificados de Depósitos Bancários (a) 61 935
Total 61 935
(a) Em 31 de dezembro de 2019, Certificados de Depósitos Bancários estão 
sendo apresentados como equivalentes de caixa nas demonstrações dos flu-
xos de caixa.
6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR: 2019 2018
Federais (a) 3 17.632
Total 3 17.632
(a) Em 31 de dezembro de 2018, é composto basicamente por R$ 12.315 de 
Imposto de Juros sobre o Capital Próprio e R$ 5.306 antecipação de imposto 
de renda e contribuição social. 
7. INVESTIMENTOS: a) Movimentação dos investimentos

Aquisição/
baixa e/ou 

aumento
de capital

Equiva-
lência
patri-

monial

Outros re-
sultados

abran-
gentes

Plano de 
pagamento 

baseado
em açõesEmpresas

Saldo em 
31/12/18

Saldo em 
31/12/19

XP
CCTVM 1.277.277 700.000 344.330 1.896 5.233 2.328.737

Em 29 de julho de 2019, houve aumento de capital na XP CCTVM, mediante 
a aquisição de 284.903.143 ações ordinárias e 284.903.143 ações preferen-
cias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de total de R$ 
200.000. Em 17 de dezembro de 2019, houve aumento de capital na XP CCT-
VM, mediante a aquisição de 649.699.596 ações ordinárias e 649.699.596 
ações preferencias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 
total de R$ 500.000. b) Participação societária e informações financeiras 
das investidas:

Controlada % de participação
Valor do

Patrimônio Líquido
Lucro

líquido
XP CCTVM 100% 2.328.737 344.330
As informações financeiras da controlada consideram os ajustes de práticas 
contábeis em alinhamento às práticas contábeis adotadas pela controladora.
8. OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS: 2019 2018
INSS 1 1
IRRF (a) – 17.863
CSLL – 6.693
COFINS – 1.764
PIS – 383
Total 1 26.704
(a) Em 31 de dezembro de 2018 R$ 17.863 refere-se a Imposto de Juros sobre 
o Capital Próprio. 9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES CORRENTES: 

2019 2018
Resultado antes dos impostos % 344.101 % 121.789
Imposto utilizando a alíquota de imposto 
da XP Controle 3 34 116.994 34 41.408

Resultado de equivalência patrimonial (34,02) (117.072) (13,44) (16.365)
Incentivos fiscais – – (0,58) (704)
Despesas não dedutíveis – – 0,18 220
Efeito da base de adicional de IR – – (0,02) (24)
Imposto de renda e
contribuição social (0,02) (78) 20,14 24.535

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 
de dezembro de 2019, o capital social da XP Controle 3, totalmente subscrito 
e integralizado, era de R$ 1.246.251 (R$ 546.251 em 2018) dividido em 
1.246.251 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2019 
(2.507.397 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2018). Em 
AGE de 17 de dezembro de 2019, foi aprovado o aumento de capital da XP 
Controle 3, no montante de R$ 500.000, mediante a emissão de 375.511 no-
vas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. O capital social da 
Companhia passou de R$ 746.251 para R$ 1.246.251. Em AGE de 29 de julho 
de 2019, foi aprovado o aumento de capital da XP Controle 3, no montante de 
R$ 200.000, mediante a emissão de 852.204 novas ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal. O capital social da Companhia passou de R$ 
546.251 para R$ 746.251. Em AGE de 22 de janeiro de 2018, foi aprovado o 
aumento de capital da XP Controle 3, no montante de R$ 100.000. (b) Reser-
vas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido 
apurado no exercício. A reserva estatutária é constituída pelo saldo remanes-
cente do lucro líquido apurado no balanço após as destinações legais. (c) Dis-
tribuição de lucros: É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 
25% do lucro líquido do período após as destinações específicas. Em AGE de 
28 de dezembro de 2018, foi declarado dividendos no montante de R$ 4.500, 
à conta de reservas estatutárias, a serem pagos no exercício de 2019. Em 
AGE de 28 de setembro de 2018, foi declarado dividendos no montante de R$ 
39.300, à conta de reservas estatutárias, pagos no exercício de 2018. (d) Ajus-
tes de avaliação patrimonial: São classificadas como ajustes de avaliação 
patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediên-
cia ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições 
de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua 
avaliação a valor justo. 11. PARTES RELACIONADAS: Os principais saldos 
de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, assim como as tran-
sações que influenciaram o resultado nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018, relativos a operações com partes relacionadas, 

DIRETORIA
Guilherme Dias Fernandes Benchimol

Diretor
Frederico Arieta da Costa Ferreira

Diretor
Jairo Luiz de Araújo Brito

Contador - CRC: RJ-110743/O-4

decorrem de transações entre empresas XP Controle 3 e suas controladas 
com seus sócios e profissionais-chave da Administração. As transações entre 
as partes relacionadas foram realizadas a valores e prazos e taxas médias 
usuais do mercado e em condições de comutatividade. Abaixo segue a de-
monstração das operações entre partes relacionadas:

2019 2018
Ativos 

(Passivo)
Receitas

(Despesas)
Ativos 

(Passivo)
Receitas

(Despesas)
Juros sobre o
Capital Próprio

XP CCTVM – – 18.720 82.100
Contas a pagar
XP CCTVM (8) – (8) –
XP Investimentos S.A. – – (5.300) –
12. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: 2019 2018
Receitas brutas com instrumentos financeiros 13 51
Impostos totais sobre receitas – (4)
Total 13 47
13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) 
OPERACIONAIS: 2019 2018
Despesas de pessoal (138) (135)
Despesas administrativas (81) (150)
Despesas tributárias (23) (705)
Total (242) (990)
14. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO: 2019 2018
Juros sobre o Capital Próprio – 82.100
PIS e COFINS sobre JCP – (7.596)
Total – 74.504
Em AGE de 28 de setembro de 2018, foi declarada distribuição de Juros sobre 
o Capital Próprio no montante de R$ 58.900 pela XP CCTVM. Em AGE de 28 
de dezembro de 2018, foi declarada distribuição de Juros sobre o Capital Pró-
prio no montante de R$ 23.200 pela XP CCTVM. 15. GERENCIAMENTO DOS 
RISCOS FINANCEIROS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS: (a) Estrutura
de gerenciamento de risco: A Administração tem responsabilidade global 
pelo estabelecimento e pela supervisão da estrutura de gerenciamento de ris-
cos da XP Controle 3. A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmen-
te independente das áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta admi-
nistração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação de 
funções adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado. 
As políticas de gerenciamento de riscos da XP Controle 3 são estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos enfrentados para definir limites e controles 
de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As polí-
ticas e os sistemas de gerenciamento de riscos são revisados periodicamente 
para refletir as mudanças nas condições de mercado e nas atividades da XP 
Controle 3. A XP Controle 3, por meio de suas normas e procedimentos de 
treinamento e gerenciamento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de 
controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os 
seus papéis e obrigações. Ao que se refere à controlada XP CCTVM, a estru-
tura organizacional está delineada de acordo com as recomendações propos-
tas pelo Acordo da Basileia, em que são formalizados os procedimentos, as 
políticas e a metodologia consistentes com a tolerância a risco e com a estra-
tégia de negócio e monitorados os diversos riscos inerentes às operações e/
ou processos, incluindo os riscos de mercado, de liquidez, de crédito, legal e 
operacional. A Controle 3 procura seguir as mesmas práticas de gerenciamen-
to de risco naquilo que se aplicar a todas as empresas. Tais processos de ge-
renciamento de risco estão, ainda, associados aos processos de gestão de 
continuidade de negócios, principalmente no que tange à formulação de aná-
lises de impacto, aos planos de continuidade, aos planos de recuperação de 
desastres, aos planos de backup, ao gerenciamento de crises, etc. (b) Risco
de crédito: O risco de crédito está diretamente ligado à possibilidade de ocor-
rências de perdas associadas ao não cumprimento, pelo emissor, ou contra-
parte, de suas respectivas obrigações contratuais nos termos acordados, à 
desvalorização de contrato decorrente da deterioração na classificação de ris-
co do tomador, a redução de ganhos ou remuneração, às vantagens concedi-
das na renegociação e aos custos de recuperação, dentre outros. A definição
de risco de crédito compreende, entre outros: • Risco da contraparte: É a pos-
sibilidade do não cumprimento de obrigações relativas à liquidação de opera-
ções com ativos financeiros, inclusive instrumentos financeiros derivativos. 
• Risco país: É a possibilidade de perdas relacionadas ao não cumprimento de 
obrigações financeiras por tomadores localizados fora do país, em virtude de 
ações realizadas pelo governo do país em que reside o mesmo. • A possibili-
dade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, 
compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante. • A
possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações finan-
ceiras, nos termos pactuados, por parte intermediadora ou convenente de 
operações de crédito. O gerenciamento do risco de crédito é de responsabili-
dade da área de risco da Companhia que visa a garantir o cumprimento do 
determinado na política da Companhia e assegurar que os limites operacio-
nais estabelecidos sejam executados. A Companhia estabelece sua política 
de crédito com base no cenário interno, como composição da carteira por títu-
lo, por emissor, por rating, por atividade econômica e pelo duration da carteira. 
E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, entre outros. A área de 
análise de crédito também participa ativamente neste processo, sendo res-
ponsável pela avaliação do risco de crédito emissões e emissores com os 
quais as empresas da XP Controle 3 mantém ou pretendem manter relações 
creditícias, ou intencionam recomendar posições de risco de crédito a clientes. 
Cabe à área de análise de crédito também a recomendação de limite das po-
sições de risco de crédito dos clientes. As análises realizadas são apresenta-
das ao Comitê Consultivo de Crédito, que tem como atribuição determinar se 
os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte ou outros para 
os diversos veículos das empresas da Companhia. Com relação aos créditos 
destinados à distribuição para a base de clientes da XP CCTVM, são determi-
nados também os limites de crédito para cada emissor e emissão estruturada. 
A revisão dos créditos avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realizada
periodicamente pela Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e me-
todologias internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de 
Risco, sem qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de 
crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessá-
ria para a realização de suas atividades, uma vez que não participa da defini-
ção de estratégias de negócios e não realiza as operações de mercado de 
qualquer natureza. A Administração realiza análise da qualidade de crédito 
dos ativos que não estão vencidos nem reduzidos ao valor recuperável. Em 31 
de dezembro de 2019 e de 2018, tais ativos eram substancialmente 
representados por aplicações interfinanceiras cujas contrapartes são bancos 
brasileiros com baixo risco de crédito, que em sua grande maioria são nego-
ciados em bolsa (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, possuem 

garantia da mesma. O valor contábil dos ativos financeiros representa a expo-
sição máxima do crédito está demonstrado no quadro abaixo: 
Posição ativa 2019 2018
Disponibilidades – 1
Ativos financeiros
Títulos privados 61 935
Total 61 936
(c) Risco de liquidez: É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociá-
veis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos 
- que possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-se 
em consideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. 
A Companhia possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa 
garantir um nível mínimo de liquidez considerado adequado pela Alta Adminis-
tração. Essa política prevê ações a serem tomadas em casos de contingência 
de liquidez, devendo estes ser suficientes para gerar o reenquadramento do 
caixa dentro dos limites requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o geren-
ciamento de riscos são de responsabilidade da área de riscos, que está subor-
dinada à Diretoria Executiva, evitando desta forma eventual conflito de interes-
se com áreas tomadoras de liquidez. O controle de Risco de Liquidez é base-
ado na projeção de caixa e ativos com risco de crédito. A projeção de caixa 
conta com os recursos livres depositados pelos clientes, enquanto as destina-
ções dos recursos podem ser classificadas quanto a seus prazos de liquida-
ção ou zeragem. Para o cenário estressado, são considerados atrasos nos ati-
vos de crédito privado e quanto um eventual stress afetaria as condições de 
liquidez da Companhia. Os ativos e passivos financeiros da Companhia em 31 
de dezembro de 2019 e de 2018 possuem vencimento até 1 mês. (d) Risco de 
mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, 
tais como as taxas de câmbio, preço de ações e taxas de juros, têm nos ga-
nhos da XP Controle 3, ou no valor de suas participações em instrumentos fi-
nanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar as 
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mes-
mo tempo otimizar o retorno. A administração de risco de mercado das opera-
ções é efetuada por meio de políticas, procedimentos de controle e identifica-
ção prévia de riscos em novos produtos e atividades, visando a manter a ex-
posição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Compa-
nhia e atender à estratégia de negócios e aos limites definidos pelo Comitê de 
Risco. Com as regras formalizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo 
de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites preesta-
belecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar 
as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos clientes, 
além de intervir em casos de desenquadramento e reportar ao Comitê todos 
os eventos atípicos. Além do controle efetuado pela ferramenta, a XP Controle 
3 adota diretrizes para o controle do risco dos ativos que balizam as opera-
ções da Tesouraria para que as carteiras próprias das empresas participantes 
sejam compostas de ativos que tenham baixa volatilidade e, consequente-
mente, menor exposição ao risco. No caso de desenquadramento dos limites 
operacionais, o gestor da Tesouraria deve tomar medidas necessárias para o 
reenquadramento o mais rápido possível. i. Risco de taxa de juros: Decorre
da possibilidade da XP Controle 3 sofrer ganhos ou perdas decorrentes de os-
cilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Na data das demonstrações financeiras, os instrumentos financeiros com ris-
co de taxa de juros da XP Controle 3 são:
Ativos financeiros 2019 2018
Selic/DI 61 935
(e) Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou in-
diretos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, 
pessoal, tecnologia e infraestrutura da XP Controle 3, e de fatores externos, 
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de compor-
tamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 
XP Controle 3. O objetivo da XP Controle 3 é administrar o risco operacional 
para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação das em-
presas, além de buscar eficiência de custos para evitar procedimentos de con-
trole que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade para 
o desenvolvimento e a implementação de controles para tratar riscos opera-
cionais é atribuída à alta Administração dentro de cada unidade de negócio. A 
responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da XP 
Controle 3 para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: 
(i) Exigências para segregação de funções, incluindo a autorização indepen-
dente de operações; (ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de 
operações; (iii) Cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) Docu-
mentação de controles e procedimentos; (v) Exigências para avaliação perió-
dica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e proce-
dimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos 
de contingência; (vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e (viii) Pa-
drões éticos e comerciais. A CCTVM em cumprimento ao disposto no artigo 
4º, § 2º da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 
27 de junho de 2006, possuem um processo que engloba as políticas institu-
cionais, de processos, de procedimentos e de sistemas e planos de contingên-
cia e continuidade dos negócios para ocorrência de eventos externos, além da 
formalização da estrutura única requerida pelo órgão regulador. (f) Estrutura
de gerenciamento de riscos: Em atendimento à exigência do Banco Central 
do Brasil, por meio da Resolução 4.557/17, do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”) e aderência as melhores práticas do mercado, a CCTVM adotou uma 
política de gestão integrada de riscos que constitui um conjunto de princípios 
e diretrizes de gestão dos riscos, pelos quais visa disseminar e fortalecer a 
cultura do tratamento do risco entre os colaboradores, incluindo processos de 
identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e miti-
gação dos riscos, bem como estabelecer os respectivos papéis e responsabi-
lidades em seus diversos níveis, compatível com os riscos incorridos pela XP 
Controle 3 de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos aos clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em 
nosso site. 16. EVENTOS SUBSEQUENTES: Impactos COVID-19 - Em janei-
ro de 2020 a China relatou ao mundo que estava enfrentando um surto de do-
ença na saúde pública relacionada a um novo tipo de vírus da “família” SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome), denominado de COVID-19, o que mais 
tarde veio a se tornar uma pandemia global declarada pela OMS em 11 de 
março de 2020. A XP Controle 3 está em processo de avaliação dos impactos 
de como a pandemia poderia afetar os resultados comerciais e financeiros da 
empresa investida (XP CCTVM). Essa avaliação ainda dependerá de desen-
volvimentos futuros, que são incertos e não podem ser previstos, incluindo no-
vas informações que possam surgir sobre a gravidade do COVID-19 e as 
ações para conter ou tratar os impactos, entre outros.

Aos Administradores e Acionistas XP Controle 3 Participações S.A. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da XP Controle 3 Participa-
ções 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 Compa-
nhia 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 prá-
ticas 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 descri-
tas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Éti-
ca Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assun-
tos – auditoria dos valores correspondentes aos períodos anteriores: O
exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a respon-
sabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de audi-
toria, com data de 26 de março de 2019 sem ressalvas. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor:
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabili-
dade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações finan-
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 

somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações 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 elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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, pos-
sam 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 ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia 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 cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas 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 con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi-
nanceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições fu-
turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financei-
ras da controlada para expressar uma opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desem-
penho da auditoria considerando essa investida e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria da Companhia. 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. 

São Paulo, 30 de abril de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP245281/O-6

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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XP CONTROLE 4 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 25.176.854/0001-54

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 4 Participações S.A.

Rio de Janeiro - RJ

Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, 
acompanhadas das notas explicativas, referidas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e 
normas contábeis vigentes.

Desempenho

A XP Controle 4 participa diretamente do capital da XP Vida e Previdência 
S.A., detendo 100% de suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018.

A XP Vida e Previdência é uma seguradora de capital fechado, que opera com 
seguros de vida, compreendendo todas as modalidades de seguros de 
pessoas, bem como a comercialização de planos de previdência complementar 
aberta em todo território nacional.

Com um patrimônio líquido de R$ 23,9 milhões a XP Vida e Previdência S.A. 
apresentou no exercício de 2019, prejuízo de R$ (3,4) milhões em função dos 
investimentos realizados em evoluções tecnológicas e operacionais que pos-
sibilitaram atingir em 31 de dezembro de 2019 o montante de R$ 3,8 bilhões 
em custódia, de modo que as receitas com rendas de contribuições e prêmios 
totalizaram R$ 609,6 milhões (R$ 16 milhões, em 31 de dezembro de 2018), 
sendo R$ 514,2 milhões nos planos de VGBL (R$ 16 milhões, em 31 de de-
zembro de 2018) e R$ 95,4 milhões nos planos de PGBL (em 31 de dezembro 
de 2018 não haviam planos de PGBL emitidos). O gráfico abaixo demonstra a 
evolução das rendas de contribuições e prêmios referente ao exercício 
de 2019.

CONTRIBUIÇÕES e PRÊMIOS - 2019
(em milhares de reais)

514.242 

95.497 

Acumulado

437.866 

92.980 

2º Semestre

76.376 
2.517 

1º Semestre

VGBLPGBL

As captações por portabilidades totalizaram R$ 3,1 bilhões (no exercício de 
2018, a empresa não havia realizado nenhuma operação de portabilidade), 
sendo R$ 2,3 bilhões nos planos de VGBL e R$ 830,7 milhões nos planos de 
PGBL. O gráfico abaixo demonstra o crescimento das portabilidades aceitas 
no exercício de 2019.

PORTABILIDADES ACEITAS - 2019
(em milhares de reais)

2.309.828 

830.733 

Acumulado

1.894.259 

670.483 

2º Semestre

415.569 
160.250 

1º Semestre

VGBLPGBL
As Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder (PMBaC) totalizaram R$ 
3,8 bilhões (R$ 16,1 milhões em 31 de dezembro de 2018), sendo R$ 2,8 bi-
lhões nos planos de VGBL (R$ 16,1 milhões em 31 de dezembro de 2018) e 
R$ 933,0 milhões nos planos de PGBL (em 31 de dezembro de 2018 não 
havia planos emitidos de PGBL). O gráfico abaixo demonstra o crescimento 
da PMBaC no exercício de 2019.

PMBAC - 2019
(em milhares de reais)

2.824.450

933.042

Acumulado

2.313.287 

768.562 

2º Semestre

511.163 
164.480 

1º Semestre

VGBLPGBL
As aplicações financeiras totalizaram o montante de R$ 3,8 bilhões (R$ 33,2 
milhões em 31 de dezembro de 2018). O gráfico abaixo demonstra as aplica-
ções financeiras realizadas no exercício de 2019.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2019
(em milhares de reais)

Acumulado2º Semestre

3.747.987 

3.089.848 

658.139 

1º Semestre

As aplicações financeiras são em grande maioria (99%), Fundos de Investi-
mento Especialmente Constituído (FIE), e a carteira própria reflete apenas 
1% dessas aplicações. O gráfico abaixo demonstra os tipos de ativos que 
compõe as carteiras dos Fundos de Investimento Especialmente Constituído 
(FIE) e a carteira própria, bem como a representatividade percentual dos mes-
mos.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

*Carteira composta em sua totalidade por títulos públicos (LFT).

TÍTULOS PRIVADOS

TÍTULOS PÚBLICOS

AÇÕES
CARTEIRA PRÓPRIA* 

COTAS DE FIDC

COTAS DE FUNDOS 58%

13%

3%

21%

3%
1%

1%

DEBÊNTURES

*Carteira composta em sua totalidade por títulos públicos (LFT).
Gestão de Riscos
A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das 
áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para ga-
rantir isenção de conflito de interesse e uma segregação de funções adequa-
da às boas práticas de governança corporativa e de mercado.
O gerenciamento de riscos é exercido de modo integrado e independente, por 
meio de formalização de políticas, procedimentos e metodologia, consistentes 
com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde são monitora-
dos os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os 
riscos de mercado, liquidez, crédito, operacional e subscrição.
Tais processos de gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos pro-
cessos de gestão de continuidade dos negócios.
Políticas de Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Dividendos
De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acionistas dividendos 
mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido 
ajustado, apurado em cada encerramento de exercício.
O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções legais e distribuições 
previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e deli-
beradas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser integralmente 
destinado a Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de mar-
gem operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da Com-
panhia, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do 
capital social integralizado.
Agradecimentos
Pelos êxitos obtidos, agradecemos a preferência e a confiança dos nossos 
segurados e apoio recebido dos Órgãos Reguladores e o trabalho dedicado 
dos nossos funcionários e colaboradores.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020
A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)
Ativo 2019 2018
Disponibilidades 1 –
Títulos e valores mobiliários 507 –
Carteira própria 507 –

Investimentos (Nota 4) 23.877 17.228

Total do ativo 24.385 17.228

Passivo 2019 2018
Outros passivos 102 4
Fiscais e previdenciárias 1 –
Fornecedores 101 4
Total do passivo 102 4
Patrimônio líquido 24.283 17.224
Capital social (nota 5) 28.180 17.500
Reservas de capital 7 –
Prejuízos acumulados (3.904) (276)
Total do passivo e patrimônio líquido 24.385 17.228

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Receitas de intermediação financeira 2 –
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 2 –
Outras despesas operacionais (3.630) (276)
Despesas de pessoal (205) –
Despesas com serviços de terceiros – (4)
Resultado de participações em coligadas e controladas (nota 4)(3.358) (272)
Outras despesas administrativas (66) –
Outras despesas operacionais (1) –
Resultado operacional (3.628) (276)
Resultado antes da tributação sobre o lucro (3.628) (276)
Prejuízo do exercício (3.628) (276)

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Prejuízo do exercício (3.628) (276)
Resultado abrangente – –
Resultado abrangente total (3.628) (276)

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Atividades operacionais
Prejuízo do exercício (3.628) (276)
Ajustes:
Resultado de participação em controladas 3.358 272

Variação dos ativos e passivos operacionais:
Ativos financeiros (507) –
Fornecedores 97 4
Obrigações fiscais e previdenciárias 1 –

Caixa líquido das atividades operacionais (679) –
Atividades de Investimentos
Aquisição de investimentos (10.000) (17.499)
Caixa líquido das atividades de investimento (10.000) (17.499)
Atividades de financiamentos
Aumento de capital em controlada 10.680 17.499
Caixa líquido das atividades de financiamento 10.680 17.499
Aumento em caixa e equivalente de caixa 1 –
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício – –
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 1 –

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

Capital
Reserva 

de capital
Prejuízos

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1 – (1) –
Prejuízo do exercício – – (275) (275)
Aumento de capital 17.499 – – 17.499
Saldos em 31 de dezembro de 2018 17.500 – (276) 17.224
Prejuízo do exercício – – (3.628) (3.628)
Aumento de capital (nota 5) 10.680 – – 10.680
Reserva de capital – 7 – 7
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.180 7 (3.904) 24.283

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
 FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A XP Controle 4 Participações S.A. (“Com-
panhia” ou “XP Controle 4”) tem sua sede localizada na Avenida Afrânio de 
Melo Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro - Bra-
sil. A XP Controle 4 fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no 
Brasil e no exterior, produtos de seguros de pessoas e previdência comple-
mentar, por meio de sua empresa controlada XP Vida e Previdência S.A. A XP 
Controle 4 é uma holding, controlada diretamente pela XP Investimentos S.A., 
que detém 100% de participação em seu capital total e indiretamente contro-
lado da XP Inc., a qual possui basicamente como acionistas a XP Controle 
Participações S.A. e Itaú Unibanco S.A.. Estas demonstrações financeiras fo-
ram aprovadas pela Administração em 28 de abril de 2020. i. Participação: 
A XP Controle 4 participa diretamente do capital da XP Vida e Previdência 
S.A., detendo 100% de suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018. A XP Vida e Previdência é uma seguradora de capital fe-
chado, que opera com seguros de vida, compreendendo todas as modalida-
des de seguros de pessoas, bem como a comercialização de planos de previ-
dência complementar aberta em todo território nacional. 2. BASE DE 
ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: (a) Base de pre-
paração: Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”). Estas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional. As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. A admi-
nistração considera que as premissas empregadas são pertinentes e que to-
das as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. A preparação das demonstrações financei-
ras de acordo com as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, 
pode exigir que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetem a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Embora os resultados em reais pos-
sam divergir, essas estimativas não possuem um risco significativo de resultar 
em um ajuste material no futuro. Em acordo com CPC 36 a XP Controle 4 não 
apresentou suas demonstrações financeiras consolidadas, pois a mesma é 
controlada da XP Investimentos S.A., a qual apresentou as suas demonstra-
ções consolidadas em 23 de março de 2020. (b) Adoção de novas normas e 
interpretações: A Companhia aplicou, pela primeira vez em 1 de janeiro de 
2019, o CPC 06 (R2) “Operações de Arrendamento Mercantil”, e ICPC 22 
“Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro”. Essas e outras nor-
mas efetivas pela primeira vez em 2019, não afetaram as demonstrações fi-
nanceiras individuais da XP Controle 4. 3. RESUMO DAS POLÍTICAS CON-
TÁBEIS: (a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem disponibilidades e quaisquer outras aplicações de curto prazo que 
possuam alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que não estejam sujeitas a um risco significante de mu-
dança de valor, bem como que sejam mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimentos ou outros 
propósitos. As operações são consideradas de curto prazo quando possuem 
vencimentos em três meses ou menos a contar da data da aquisição e/ou 
possuem liquidez imediata. (b) Instrumentos financeiros ativos e passivos: 
As políticas contábeis aqui relacionadas considera as políticas aplicadas para 
todas as empresas do consolidado XP Investimentos S.A., nessa nota deter-
minada Grupo. Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um 
ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de 
patrimônio de outra entidade. 1) Ativos financeiros: Reconhecimento ini-
cial e mensuração - No reconhecimento inicial, ativos financeiros são classi-
ficados como instrumentos mensurados ao custo amortizado, valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e valor justo por meio do 
resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento 
inicial é baseada: (i) no modelo de negócios do Grupo para administrar os 
ativos financeiros e (ii) nas características dos fluxos de caixa contratuais dos 
instrumentos financeiros. Para que um ativo financeiro seja classificado e 
mensurado pelo custo amortizado ou VJORA, ele precisa dar origem a fluxos 
de caixa que são “Somente Pagamento de Principal e Juros” (o critério “SPPJ”) 
sobre o valor principal em aberto. O modelo de negócios do Grupo para admi-
nistrar ativos financeiros se refere à forma de gerenciar seus ativos financeiros 
para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios considera se o objetivo do 
Grupo é receber fluxos de caixa de manter os ativos financeiros, vender os 
ativos ou uma combinação de ambos. As compras ou vendas de ativos finan-
ceiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo definido pela regu-
lamentação ou prática de mercado (negociações regulares) são reconhecidas 
na data de negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete a 
comprar ou vender o ativo. Classificação e mensuração subsequente: 
i. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado 
(“VJR”) - Esta categoria é a mais relevante para o Grupo. Os ativos financei-
ros a VJR incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos finan-
ceiros designados no reconhecimento inicial a VJR, ou ativos financeiros obri-
gados a serem mensurados pelo valor justo. Esta categoria inclui valores 
mobiliários e derivativos, incluindo instrumentos patrimoniais que o Grupo não 
elegeu irrevogavelmente para classificar em VJORA. Ativos financeiros são 
classificados como mantidos para negociação se o teste de fluxo de caixa 
contratual falhar ou se o modelo de negócios do Grupo for adquirido com o 
objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Os ativos financeiros podem 
ser designados a VJR no reconhecimento inicial se isso eliminar ou reduzir 
significativamente um descasamento contábil. Os ativos financeiros na VJR 
são registrados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações lí-
quidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. O ganho ou 
perda líquida reconhecido na demonstração do resultado inclui qualquer divi-
dendo ou juros auferidos sobre o ativo financeiro. Os ativos financeiros men-
surados ao valor justo por meio de resultado são títulos e valores mobiliários 
detidos e vendidos a descoberto. ii. Ativos financeiros mensurados a valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) - O Grupo 
avalia os ativos financeiros no VJORA se ambas as condições a seguir forem 
atendidas: • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócios 
com o objetivo de tanto manter a apropriação de fluxos de caixa contratuais 

quanto vender; • Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em 
datas específicas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. 
Para os ativos financeiros classificados como VJORA, a receita de juros, a 
variação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável 
são reconhecidas na demonstração do resultado e, da mesma forma, para os 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações 
no justo valor são reconhecidas em resultado abrangente. No momento do 
desreconhecimento, a mudança cumulativa do valor justo reconhecida em re-
sultado abrangente é reclassificada para lucros ou perdas. Após o reconheci-
mento inicial, o Grupo pode optar por classificar irrevogavelmente os investi-
mentos em ações como instrumentos patrimoniais designados pelo VJORA 
quando satisfizerem a definição de patrimônio nos termos do CPC 39 - “Ins-
trumentos Financeiros: Apresentação” e não forem mantidos para negociação. 
A classificação é determinada com base em instrumento a instrumento. Ga-
nhos e perdas sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados para 
o resultado. Os dividendos são reconhecidos como receita na demonstração 
do resultado quando o direito de pagamento é estabelecido, exceto quando o 
Grupo se beneficia de uma recuperação de parte do custo do ativo financeiro, 
caso em que tais ganhos são registrados em resultado abrangente. Instru-
mentos de patrimônio designados ao VJORA não estão sujeitos a avaliação 
de impairment. A Companhia não possui instrumentos de patrimônio que te-
nham sido irrevogavelmente classificados nesta categoria. iii. Ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado - Um ativo financeiro é mensurado 
ao custo amortizado se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O
ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de 
manter o ativo financeiro de forma a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os
termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos 
fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Os ativos financeiros ao 
custo amortizado são mensurados subsequentemente pelo método da taxa 
efetiva de juros (“EIR”) e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ga-
nhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, mo-
dificado ou desvalorizado. O Grupo reclassifica os ativos financeiros somente 
quando altera seu modelo de negócios para o gerenciamento desses ativos 
financeiros. Desreconhecimento - Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é basicamente baixado (isto é, retirado da demonstração finan-
ceira) quando: • Os direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo 
expiraram; • O Grupo transferiu os seus direitos contratuais para receber flu-
xos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação contratual de pagar integral-
mente os fluxos de caixa recebidos de terceiros, por meio de um acordo de 
“repasse”; e (a) o Grupo transferiu substancialmente todos os riscos e benefí-
cios do ativo; ou (b) o Grupo não transferiu nem reteve substancialmente to-
dos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando 
o Grupo transfere os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa de 
um ativo ou realiza um acordo de repasse, avalia se, e em que medida, reteve 
os riscos e benefícios patrimoniais. Quando não transferiu nem reteve subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle 
do ativo, o Grupo continua a reconhecer o ativo transferido na medida de sua 
participação. Nesse caso, o Grupo também reconhece um passivo associado. 
O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que 
reflete os direitos e obrigações que o Grupo reteve. O envolvimento contínuo 
que toma a forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo 
menor valor contábil original do ativo e pelo valor máximo da contraprestação 
que o Grupo poderia ser obrigado a pagar. Impairment de ativos financei-
ros - O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas 
(“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não classificados em VJR. Os 
ECLs baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de 
acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, 
descontados a uma aproximação de taxa de juros efetiva original. Os fluxos de 
caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias mantidas ou 
outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. 
As ECLs são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito 
para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial, as ECLs são provisionadas para perdas de crédito 
resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses 
(um ECL de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um 
aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial ou 
aquelas já inadimplentes, uma provisão para perdas é requerida para perdas 
de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, indepen-
dentemente do momento da inadimplência ECL). Para contas a receber e 
outros ativos contratuais, o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cál-
culo das ECLs. Portanto, o Grupo não acompanha as mudanças no risco de 
crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base nas ECLs duran-
te a vida útil em cada data de relatório. O Grupo estabeleceu uma matriz de 
provisão que é baseada em sua perda histórica de crédito, ajustada para fato-
res prospectivos específicos para os devedores e para o ambiente econômico. 
Para os instrumentos de dívida classificados como VJORA, o Grupo aplica a 
simplificação para atuar com baixo risco de crédito. Em cada data de elabora-
ção das Demonstrações Financeiras, o Grupo avalia se o instrumento de dívi-
da é considerado com baixo risco de crédito usando todas as informações 
razoáveis e suportáveis que estão disponíveis sem custo ou esforço excessi-
vo. Ao fazer isso avaliação, o Grupo reavalia a classificação de crédito interna 
do instrumento da dívida. Além disso, o Grupo considera que houve um au-
mento significativo no risco de crédito quando os pagamentos contratuais es-
tão vencidos há mais de 30 dias. O Grupo considera um ativo financeiro ina-
dimplente quando os pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No 
entanto, em certos casos, o Grupo também pode considerar que um ativo fi-
nanceiro está inadimplente quando informações internas ou externas indicam 
que é improvável que o Grupo receba integralmente os valores pendentes de 
contratos antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito mantidas 
pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável 
de recuperação dos fluxos de caixa contratuais. 2) Passivo financeiro: Reco-
nhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classifica-
dos, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros mensurados a valor 
justo através do resultado (“VJR”), custo amortizado ou como derivativos de-
signados como instrumentos de hedge. Todos os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso do custo amortizado, são 
deduzidos dos custos da transação diretamente atribuíveis. Classificação e 
mensuração subsequente: i. Passivos financeiros mensurados ao valor 
justo através do resultado (“VJR”): Os passivos financeiros classificados 
como VJR incluem passivos financeiros mantidos para negociação e passivos 
financeiros designados no reconhecimento inicial como VJR. Os passivos fi-
nanceiros são classificados como mantidos para negociação quando adquiri-
dos com fins de recompra no curto prazo. Os ganhos ou perdas de passivos 
classificados como VJR são reconhecidos na demonstração do resultado. Os 
passivos financeiros designados no reconhecimento inicial como VJR são de-
signados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios estabe-
lecidos no CPC 48 forem atendidos. ii. Custo amortizado: Após o reconheci-
mento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros e outros passivos 
financeiros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, 
utilizando o método de taxa efetiva (“EIR”). Os ganhos e perdas são reconhe-
cidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelos juros 
incorridos. O custo amortizado é calculado considerando qualquer desconto 
ou prêmio na aquisição de taxas ou custos que são parte integrante da EIR. 

A amortização da EIR está incluída na demonstração do resultado. 
Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação 
sob o passivo é liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo montante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são subs-
tancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreco-
nhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A 
diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração 
do resultado. 3) Valor justo dos instrumentos financeiros: O valor justo dos 
instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros or-
ganizados é determinado com base nos preços de compra cotados no merca-
do no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos 
de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há 
mercado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. 
Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em 
base de mercado); referência ao valor justo corrente de outro instrumento 
similar; análise de fluxos de caixa descontados ou outros modelos de mensu-
ração. 4) Compensação de instrumentos financeiros: Os ativos e passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido é reportado nos balanços 
patrimoniais se, e somente se, houver um direito legal atualmente aplicável de 
compensar os valores reconhecidos e houver a intenção de liquidar em 
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
(c) Investimentos: Controladas são aquelas sociedades na qual a controla-
dora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas delibe-
rações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Os investi-
mentos nessas empresas são reconhecidos inicialmente ao custo de 
aquisição e avaliados subsequentemente pelo método de equivalência patri-
monial após adequação às práticas contábeis do controlador a ser realizado 
após o consumo dos prejuízos acumulados. (d) Imposto de renda e contri-
buição social: A XP Controle 4, apura o imposto de renda e a contribuição 
social com base no lucro real em que o imposto de renda é apurado com base 
na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de adicional de 10% 
sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social é 
apurada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que fo-
ram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação 
das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fis-
cais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mes-
ma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ati-
vo de imposto de renda e contribuição social diferido é calculado sobre
prejuízo fiscais, base negativa de Contribuição Social e diferenças temporá-
rias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à 
tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de 
relatório e serão baixados na medida em que sua realização não seja mais 
provável.
4. INVESTIMENTOS: a) Movimentação dos investimentos:

Aquisição/
baixa e/ou 

aumento
de capital

Equiva-
lência
patri-

monial

Plano de 
pagamento 

baseado
em açõesEmpresas

Saldo em 
31/12/18

Saldo em 
31/12/19

XP Vida e 
Previdência S.A. 17.228 10.000 (3.358) 7 23.877

Total 17.228 10.000 (3.358) 7 23.877
Em 30 de dezembro de 2019, houve aumento de capital na XP Vida e Previ-
dência ao preço de emissão de total de R$ 5.000. Em 24 de julho de 2019, 
houve aumento de capital na XP Vida e Previdência ao preço de emissão de 
total de R$ 5.000.
b) Participação societária e informações financeiras das investidas:

Controlada
% de

participação
Valor do Patrimônio

Líquido
Prejuízo

líquido
XP Vida e Previdência S.A. 100% 23.876 (3.358)
5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 de 
dezembro de 2019, o capital social da XP Controle 4, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 28.180.000 (R$ 17.500.000 em 2018) dividido em 
29.829.807 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2019 
(17.500.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2018). 
(b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do 
lucro líquido apurado no balanço individual da controladora XP Controle 4. 
A reserva estatutária é constituída pelo saldo remanescente do lucro líquido 
apurado no balanço após as destinações legais. (c) Distribuição de lucros: 
É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido 
do período após as destinações específicas. (d) Aumento de Capital: Em
2019 a XP Controle 4 recebeu três aportes para aumento de capital totalizando 
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o montante de R$ 10.680.000, deliberados conforme segue; AGE de 25 de 
março de 2019 aprovou o aumento de capital de R$ 180.000, AGE de 24 de 
julho de 2019 aprovou o aumento de capital de R$ 5.000.000, e AGE de 30 de 
dezembro de 2019 aprovou o aumento de capital de R$ 5.500.000. 
6. GERENCIAMENTO DE RISCOS: Gestão de riscos - A Gestão de Riscos 
está estruturada de forma totalmente independente das áreas de negócio, 
reportando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de 
conflito de interesse e uma segregação de funções adequada às boas práticas 
de governança corporativa e de mercado. O gerenciamento de riscos é 

exercido de modo integrado e independente, onde são formalizadas as 
políticas, procedimentos e metodologia consistentes com a tolerância a risco 
e com a estratégia de negócio e onde são monitorados os diversos riscos 
inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, 
liquidez, crédito, operacional e subscrição. Tais processos de gerenciamento 
de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de continuidade 
dos negócios. 7. EVENTOS SUBSEQUENTES: Impactos COVID-19 - Em
janeiro de 2020 a China relatou ao mundo que estava enfrentando um surto 
de doença na saúde pública relacionada a um novo tipo de vírus da “família” 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), denominado de COVID-19, 
o que mais tarde veio a se tornar uma pandemia global declarada pela OMS 
em 11 de março de 2020. A XP Controle 4 está em processo de avaliação 
dos impactos de como a pandemia poderia afetar os resultados comerciais e 
financeiros da empresa investida (XP Vida e Previdência S.A.). Essa avaliação 
ainda dependerá de desenvolvimentos futuros, que são incertos e não 
podem ser previstos, incluindo novas informações que possam surgir 
sobre a gravidade do COVID-19 e as ações para conter ou tratar os impactos, 
entre outros.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas XP Controle 4 Participações S.A. - 
Opinião:  Examinamos as demonstrações financeiras da XP Controle 4 Parti-
cipações 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 adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Companhia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas opera-
ções 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 re-
lação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidên-
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Outros assuntos - auditoria dos valores correspondentes aos perí-
odos anteriores:  O exame das demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foi con-
duzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emiti-
ram relatório de auditoria, com data de 26 de fevereiro de 2019 sem ressalvas. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 

com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi-
tir 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 detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas 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 audito-
ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 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 opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas 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 divulga-
ções e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente refe-
rente às informações financeiras da controlada para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essa in-
vestida e, consequentemente, pela opinião de auditoria da Companhia. Co-
municamo-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.

São Paulo, 30 de abril de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1SP245281/O-6

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ/MF nº 18.010.750/0001-00

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em Reais 1)

Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro (Em Reais 1)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Período de 01/01/2018 a 31/12/2019 ( Em Reais 1)

Politicas Contábeis e Notas Explicativas 
às Demonstrações Financeiras em 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Exercício (Em Reais 1) Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto (Em Reais 1)

1. Informações Gerais. O Hospital São Vicente de Paulo é uma associação civil de di-
reito privado, sem fins lucrativos, e se destina a: a) Prestar serviços à saúde nos concei-
tos da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro; b) Prestar assistência hospitalar através de internações e serviços 
ambulatoriais especializados de média e alta complexidade; c) Criar, promover e minis-
trar cursos na área da saúde; d) Firmar acordos de cooperação ou convênios para resi-
dência médica, estágios oficiais, e cursos de formação e reciclagem nas áreas afins; e) 
Gerenciar serviços de saúde; f) Editar, publicar e distribuir materiais referentes à educa-
ção para a saúde; e g) Desenvolver pesquisas para desenvolver o aperfeiçoamento das 
atividades de cura e prevenção. 2. Base de Elaboração e Apresentação das De-
monstrações Financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil emanadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade em especial: a) Resoluções 750/93 e 1.282/10 - Princípios de Contabili-
dade, b) Resolução 1.409/12 - ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucros; c) Reso-
lução 1.255/09 - NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; d) 
Resoluções 1.185/09 e 1.376/11 - NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis; e Resolução 1.374/11 - NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação das Demonstrações Contábeis, com a Legislação Societária, e com os atos 
homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas pelas entidades em 
assuntos não regulados, desde que atendam as normas de contabilidade para apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. Estas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais ( 1 ) - unidades de moeda brasileira - e elaboradas de acordo 
com a Norma Internacional de Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas 
emitida pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). A administra-
ção da entidade concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma 
apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A 
seguir descrevemos as práticas contábeis adotadas pela entidade: 2.1. Caixa e equi-
valentes de caixa. Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão 
demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerra-
mento do exercício. 2.2. Contas a receber de clientes e outros recebíveis.Referem-
-se a valores de curto e longo prazo referentes a atendimentos hospitalares e a outros 
valores recebíveis decorrentes de antecipações, cauções, impostos a recuperar, etc. 
Sobre estes valores não incidem juros e ao final de cada período, os valores contábeis 
de contas a receber de clientes e outros recebíveis são revistos para determinar se há 
qualquer evidência objetiva de que os valores não são recuperáveis. Os valores consi-
derados incobráveis são reconhecidos como perda no resultado do exercício, e sobre 
os valores considerados duvidosos constitui-se provisão para perdas com créditos de 
liquidação duvidosa conforme o caso. 2.3. Estoques.Estoques são apresentados pelo 
menor entre o custo e o preço de venda. O custo é calculado pelo método Primeiro a 
Entrar, Primeiro a Sair (PEPS). 2.4. Investimentos. Refere-se à participação em socie-
dade cooperativa de crédito e estão registrados a valores originais acrescidos de valori-
zação das cotas. 2.5. Imobilizado. Os Itens do imobilizado são mensurados pelo valor 
recuperável e estão ajustados por depreciações acumuladas. Os principais bens da 
unidade geradora de caixa – imóveis e equipamentos de maior valia - estão registrados 
ao valor recuperável destes ativos. 2.6. Contas a pagar a fornecedores e outras 
obrigações. As contas a pagar a fornecedores e outras obrigações, são obrigações 
assumidas em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros. As contas a pagar 
a fornecedores quando valorizadas em moeda estrangeira são convertidas para Reais 
- unidade monetária brasileira - utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data do encer-
ramento.2.7. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demons-
trados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas (passivos). 2.8. Provisões. As provisões são reconhecidas quando um even-
to passado gerou uma obrigação presente - legal ou implícita - e existe a probabilidade 
da não realização de valores a receber ou de uma saída de recursos. Os valores cons-
tituídos como provisões foram calculados e registrados tomando por base a melhor 
estimativa do valor de liquidação na data de encerramento das demonstrações financei-
ras, levando em consideração os riscos e incertezas. 2.9. Redução ao valor recuperá-
vel de ativos - Impairment .Os estoques são avaliados quanto à redução ao valor re-
cuperável, comparando-se o valor contábil de cada item de estoque (ou grupo de itens 
similares) com o seu preço de venda. A entidade avaliou seus principais bens do ativo 
imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações da unidade geradora de caixa - hos-
pital - ajustando os valores contábeis destes bens ao valor recuperável. 2.10. Ajuste ao 
valor presente. As atualizações e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos ele-
mentos do ativo e passivo financeiros - aplicações financeiras de curto e longo prazo, 
títulos e valores mobiliários, empréstimos e financiamentos conforme o caso - foi calcu-
lado com base nas taxas de rendimentos ou encargos pactuados nas operações, de 
forma proporcional até a data do encerramento do exercício. Em relação aos ativos e 
passivos não financeiros - contas a receber de clientes e outros recebíveis, fornecedo-
res, e outras contam a pagar - não foram identificadas situações relevantes que indicas-
sem a necessidade do referido ajuste. 2.11. Receitas, Custos e Despesas.As receitas, 

custos e despesas são reconhecidos na demonstração do resultado com base na as-
sociação direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse 
processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas (Regime 
de Competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas, 
custos e despesas que resultem diretamente das mesmas transações ou outros even-
tos. 3. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos Associados. Os
instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais 
e estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes bancárias, pelos saldo 
de aplicação financeiras, contas a receber e pelos empréstimos e financiamentos, 
classificados como instrumentos financeiros para negociação (caixa e equivalentes de 
caixa). Estão demonstrados por valores próximos aos seus valores de mercado, e estão 
expostos, principalmente, a riscos de mercado e de crédito, porém, nenhum indicativo 
de imparidade é conhecido pela Administração. A Entidade não opera com instrumen-
tos financeiros derivativos. A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advin-
dos do uso de instrumentos financeiros: a.Risco de crédito: representa o risco de preju-
ízo financeiro da Entidade caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro 
não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebí-
veis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, valo-
res a receber de atendimentos hospitalares e outros créditos. b.Risco de liquidez: repre-
senta o risco de a Entidade encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos a vista 
ou com outro ativo financeiro. Os principais passivos financeiros estão representados 
pelos fornecedores e obrigações sociais, fiscais e trabalhistas. c.Risco operacional: re-
presenta o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura da Entidade e de 
fatores externos, exceto os relacionados ao risco de créditos, de liquidez e de taxa de 
juros, bem como aqueles decorrentes de exigências legais e reguladoras. O objetivo da 
Entidade é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos que in-
viabilizem a continuidade de suas operações.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2019 Em Reais (1)
Caixa e bancos 994.101
Aplicações financeiras de liquidez imediata 656.969.648

657.963.750
5. Outras Contas a Receber 2019 Em Reais (1)
Adiantamentos a funcionários 358.768
Adiantamentos a fornecedores 621.096
Importações em andamento 5.706.767
Outros valores a receber (despesas antecipadas) 638.517

7.325.149
6. Estoques 2019 Em Reais (1)
Medicamentos e materiais hospitalares 8.001.256
Orteses e próteses 1.154.799
Outros estoques 678.486

9.834.541
7. Imobilizado 2019 Em Reais (1)

Grupo de bens Valor Justo
Depreciação 
Acumulada

Taxa de De
preciação 

ao Ano
Valor

 Residual
Máquinas, Aparelhos
 e Equipamentos 30.109.438,13 (11.929.061,47) 10% a 20% 18.180.377
Equipamentos de informática 4.862.515,04 (3.255.633,18) 10% a 20% 1.606.882
Instrumentos cirúrgicos
 e hospitalares 3.707.814,15 (1.451.544,99) 10% a 20% 2.256.269
Veículos 496.340,10 (87.571,33) 20% 408.769
Móveis e Utensílios 2.815.298,14 (824.075,21) 10% a 20% 1.991.223
Imobilizações em andamento  2.950.243,08 - 0% 2.950.243
Benfeitorias em imóveis
 de terceiros 24.046.204,32 (2.523.566,22) 4% a 10% 21.522.638
Outras imobilizações 161.360,69 (110.947,62) 10% a 20% 50.413
TOTAL 69.149.214 (20.182.400) 48.966.814
8.Obrigações trabalhistas 2019 Em Reais (1)
Salários a Pagar 0,00
Férias a pagar 6.845.763

6.845.763
9. Impostos, Taxas e Contribuições Diversas 2018 Em Reais (1)
Impostos a recolher/outros taxas 408.582
Contribuições e encargos sociais e previdenciários 2.356.661

2.765.243
10. Patrimônio Social. É composto pelos valores dos superávits e déficits acumulados 
ao longo dos exercícios, cujos valores foram reinvestidos na ampliação e manutenção 
de suas instalações e na manutenção dos serviços prestados.
11. Custos com Materiais de Uso, Consumo, Expediente e Gastos Gerais

2019 Em Reais (1)
Material hospitalar 9.975.705
Drogas e medicamentos 26.897.833
Orteses e próteses 23.372,077
Outros gastos 1.401.588

60.647.204

12. Despesas com Pessoal 2019 Em Reais (1)
Salários e ordenados 40.813.696
Encargos sociais e previdenciários 23.711.503
Benefícios 12.628.953

77.154.153
13. Despesas com Materiais de Uso, Consumo, e Expediente e Gastos Gerais 
(em azul)

2019 Em Reais (1)
Utilidades e serviços 3.258.084
Material de consumo 4.195.636
Manutenção e locação 12.127.758
Gêneros alimentícios 2.982.658
Outros gastos 3.637.984

26.202.120
14. Outras Receitas Operacionais 2019 Em Reais (1)
Alugueis 147.079
Recuperação de despesas 238.011
Donativos 551.606
Outras receitas 88.890

1.025.586
15. Isenções e Imunidades. 15.1. Imunidade. O Hospital São Vicente de Paulo 
na condição de entidade de saúde e assistência social, sem fins lucrativos, goza de 
imunidade tributária no que se refere a seu patrimônio, renda e serviços, conforme 
estabelece o Artigo 12 da Lei 9.532/97 e a Alínea “c”, do Inciso VI, do Artigo 150 da 
Constituição Federal promulgada em 1988. Os benefícios recebidos no exercício na 
forma de isenção parcial ou total da contribuição para a COFINS, Contribuição Social 
s/ o Lucro, e Imposto de Renda Pessoa Jurídica, foram calculados como se devido 
fossem, cujos valores demonstramos a seguir.
TRIBUTO / CONTRIBUIÇÃO 2019 Em Reais (1)
- COFINS (7.341.816)
- Contribuição Social sobre o Lucro (9.280.412)
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica (25.742.923)
16. Seguros. A entidade mantém seus bens móveis e imóveis segurados a valores 
julgados suficientes para cobertura de eventuais perdas e/ou danos.
17. Aprovação das Demonstrações Financeiras. Estas demonstrações financei-
ras foram aprovadas pela direção geral da entidade e autorizadas para emissão em 
30/01/2020.

Maria Cristina D’Abruzzo
Presidente - CPF 792.771.017-68

Roberto da Silva Jorge
 Contador - CRC/RJ 059353/0-1

2019 2018
Ativo Circulante 740.715.776 676.728.087
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4) 657.963.750 576.730.902
Caixa e bancos 994.101 2.602.528
Aplicações financeiras de liquidez imediata 656.969.648 574.128.374

Contas a Receber de Clientes e outros Recebíveis 72.917.485 92.710.367
Convênios médicos e atendimentos particulares 69.034.910 89.125.432
Outras contas e receber (Nota 5) 7.325.149 8.033.225
( - ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (3.442.574) (4.448.290)

Estoques 9.834.541 7.286.818
Medicamentos e materiais de consumo (Nota 6) 9.834.541 -

Ativo Não Circulante 50.648.494 35.057.964
Realizável a Longo Prazo 140.127 323.811
Contingências judiciais 140.127 323.811

Imobilizado (Nota 7) 48.966.814 34.243.005
Máquinas, aparelhos e equipamentos 30.109.438 21.392.150
Equipamentos de informática 4.862.515 4.056.960
Instrumentos cirúrgicos e hospitalares 3.707.814 3.448.704
Veículos 496.340 123.921
Móveis e Utensílios 2.815.298 1.456.168
Imobilizações em andamento 2.950.243 5.508.259
Benfeitorias em imóveis de terceiros 24.046.204 14.070.526
Outras imobilizações 161.361 161.362
( - ) Depreciações e amortizações acumuladas (20.182.400) (15.975.045)

Intangíveis 1.541.553 491.148
Direitos de uso de softwares 3.805.847 2.385.335
( - ) Amortizações acumuladas (2.264.294) (1.894.187)

Total do Ativo 791.364.270 711.786.051
Passivo Circulante 21.962.563 19.792.478
Fornecedores 11.492.670 10.020.564
Obrigações trabalhistas (Nota 8) 6.845.763 5.890.684
Impostos, taxas e contribuições diversas (Nota 9) 2.765.243 2.499.150
Adiantamentos de clientes 36.516 226.399
Outras contas a pagar 822.372 1.155.681
Passivo Não Circulante 7.368.089 8.061.932
Provisão para contingências judiciais cíveis
 e trabalhistas 7.368.089 8.061.932
Patrimônio Líquido 762.033.618 683.931.641
Patrimônio social (Nota 10) 762.033.618 683.931.641
Patrimônio social 658.917.926 577.473.602
Superávit / (Déficit) do exercício 103.115.692 106.458.039
Total do Passivo 791.364.270 711.786.051

31/12/2019 31/12/2018
Receita com Prestação de Serviços em Saúde 293.335.173 284.029.205
Prestação de Serviços de Atendimentos Hospitalares 293.335.173 284.029.205
Convênios de saúde privados 283.706.121 275.694.150
Atendimentos a não conveniados 4.047.040 3.577.497
Outros serviços hospitalares - gratuidades 5.582.012 4.757.558

Deduções das Receitas (48.607.956) (45.092.893)
Glosas de convênios (1.922.322) (1.364.911)
Repasses (41.069.223) (38.908.610)
Serviços hospitalares - gratuidades (5.582.012) (4.757.558)
Descontos e Abatimentos (34.399) (61.814)

Receita Operacional Líquida 244.727.217 238.936.312
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos (60.647.204) (61.696.127)
Materiais de uso, consumo e expediente e
 gastos gerais (Nota 11) (60.647.204) (61.696.127)

Resultado Operacional Bruto 184.080.013 177.240.185
Receitas e Despesas Operacionais (116.015.416) (104.678.577)
Despesas com pessoal (Nota 12) (77.154.153) (70.204.403)
Materiais de uso, consumo e expediente e
 gastos gerais (Nota 13) (26.202.120) (22.112.197)
Serviços técnicos especializados de pessoas
 físicas e jurídicas (7.233.146) (7.191.106)
Depreciações e amortizações (4.713.196) (3.628.028)
Outras despesas gerais e administrativas (1.738.388) (2.523.600)
Outras Receitas Operacionais (Nota 14) 1.025.586 980.757

Superávit/ (Déficit) do Exercício antes
 das Despesas e Receitas Financeiras 68.064.598 72.561.608
Despesas e Receitas Financeiras 35.051.094 33.896.431
Despesas Financeiras (102.458) (102.107)
Receitas Financeiras 35.153.551 33.998.538

Superávit/(Déficit) do Exercício antes
 das Participações 103.115.692 106.458.039
Benefício Tributário Auferido - -
Isenções e Imunidades (Nota 15) (42.365.151) (43.339.823)
COFINS (7.341.816) (7.168.089)
Contribuição Social sobre o Lucro (9.280.412) (9.581.224)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (25.742.923) (26.590.510)

Superávit/ (Déficit) do Exercício 103.115.692 106.458.039

CONTA Patrimônio Social

Descrição
Superávits e Défi-
cits Acumulados

Superávit do 
Exercício Total

Saldos em 31/12/2018 467.118.325 110.339.042 577.457.367
Transferência para Patrimônio Social      110.339.042 (110.339.042) -
Ajuste de Exercícios Anteriores - 16.235 16.235
Superávit / (Déficit) do Exercício - 106.458.039 106.458.039
Saldos em 31/12/2018 577.457.367 106.474.274 683.931.641
Transferência para Patrimônio Social      106.474.274 (106.474.274) -
Ajuste de Exercícios Anteriores - (25.013.715) (25.013.715)
Superávit / (Déficit) do Exercício - 103.115.692 103.115.692
Saldos em 31/12/2019 683.931.641 78.101.977 762.033.618

31/12/2019 31/12/2018
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 101.022.890 89.659.668
Resultado liquido ajustado 81.607.647 110.757.353
Resultado do exercício 103.115.692 106.458.039
Ajustes
Depreciações e amortizações 4.713.196 3.628.028
Provisão/Reversão da provisão para devedores 
duvidosos (792.699) 723.945
Baixas de bens do imobilizado 7.276 1.045
Provisão/Reversão da provisão de 
 contingências judiciais a pagar (422.103) (69.939)
Transferências para o patrimônio social (25.013.715) 16.235

Acréscimos / Decréscimos do ativo circulante 17.245.159 (20.545.104)
Clientes e outros recebíveis 19.792.882 (19.594.503)
Estoques (2.547.723) (950.600)

Acréscimos / Decréscimos do passivo circulante 2.170.085 (552.581)
Fornecedores 1.472.106 35.658
Obrigações trabalhistas 955.079 222.237
Impostos, taxas e contribuições diversas 266.093 (377.290)
Prestadores de serviços (189.884) 18.751
Outras contas a pagar (333.309) (451.938)

2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (19.789.942) (10.062.552)
Aquisição de investimentos - -
Aquisições do imobilizado (18.923.321) (9.823.540)
Aquisições de intangíveis (1.050.405) (133.050)
Outros valores a receber 183.684 (105.962)

3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos - -
4 - Variação das Disponibilidades no Período 81.232.948 79.597.116
5 - Resumo
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 576.730.902 497.133.786
Variação das disponibilidades no período 81.232.948 79.597.116
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 657.963.750 576.730.902

Valor Adicionado a Distribuir 2019 2018
Receitas 245.752.802 239.917.068
Prestação de serviços hospitalares 293.335.173 284.029.205
Outras Receitas Operacionais 1.025.586 980.757
( - ) Deduções das receitas - Glosas, descontos
 e abatimentos (48.607.957) (45.092.894)

Insumos Adquiridos de Terceiros (27.940.507) (24.635.796)
Despesas Administrativas com Materiais
 de Uso e Consumo (26.202.120) (22.112.197)
Outras despesas gerais e administrativas (1.738.387) (2.523.599)
Valor Adicionado Bruto 217.812.296 215.281.272
Retenções (4.713.196) (3.628.028)
Depreciações, Amortizações e Exaustões (4.713.196) (3.628.028)

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 213.099.100 211.653.244
Valor Adicionado Recebido em Transferência 35.153.551 33.998.538
Receitas Financeiras 35.153.551 33.998.538

Valor Adicionado Total a Distribuir 248.252.652 245.651.782
Distribuição do Valor Adicionado
Custos com Material de Uso e Consumo
 com Atividades de Saúde 60.647.204 61.696.127
Custos com Pessoal e Encargos com Ativ. de Saúde 77.154.153 70.204.403
Serviços técnicos e especializados de terceiros
 com Ativ. de Saúde 7.233.146 7.191.106
Despesas Financeiras 102.458 102.107
Superávit / (Déficit) do Exercício 103.115.692 106.458.039

Valor Adicionado Distribuído 248.252.652 245.651.782
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Indústria Brasileira de Filmes S.A.
CNPJ 33.255.787/0001-91

Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração das MPL e a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/19.

Notas explicativas: 1) Contexto Operacional: A Cia. tem por atividade 
preponderante a fabricação de chapas de alumínio e a industrialização e/ou 
comercialização de materiais gráficos, pré-impressão digital, filmes, equipa-
mentos e software para imagens médicas e produtos químicos correlatos, com 
sua unidade fabril localizada em Duque de Caxias/RJ. 2) Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: As demonstrações da Cia. foram preparadas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas inclu-
ídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações 
e as Interpretações Técnicas emitidas pelo CPC. 3) Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa, os 
depósitos bancários e outros investimentos a curto prazo de liquidez imediata. 
São registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços, que equivalem ao seu valor justo. b) Contas a 
receber: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mer-
cadoria e prestação de serviços no curso normal das atividades da Cia. As 
contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado, registradas e manti-
das no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, 
acrescidas de variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos 

de provisão para crédito de liquidação duvidosa para cobrir eventuais perdas na 
sua realização. c) Estoques: Foram avaliados ao custo médio de produção ou 
aquisição que não excede ao seu valor de mercado. d) IR diferido ativo não 
circulante: foram constituídos IR e contribuição social diferidos, provenientes 
de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social da Cia. e) Imobilizado:
em linha com a nova metodologia contábil, a empresa apurou o valor justo e 
revisou a vida útil dos bens do ativo imobilizado. f) Passivo circulante e não 
circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetária 
ou cambial incorridos. g) Impostos diferidos passivo: Incluem os efeitos do 
reconhecimento do IR e da contribuição social sobre as diferenças temporárias, 
que são compostas, pela depreciação apurada sobre o custo atribuído, e que 
não são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. 
h) Partes relacionadas: Refere-se a valores devidos aos acionistas por lucros 
distribuídos e reinvestidos na sociedade. i) Apuração do resultado, receitas 
e despesas: Foram reconhecidas pelo regime de competência. 4) Capital So-

cial: O capital social é de R$69.377,854,00, totalmente integralizado e dividido 
em 69.377.854 ações ON, no valor nominal e unitário de R$1,00. 5) Cobertura 
de Seguros: Os bens do ativo imobilizado, sujeitos a risco, estão cobertos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, inclusive 
lucros cessantes. RJ, 31/12/19. 

Luiz Nei Arias - Presidente - CPF 628.323.527-15
Bruna Silveira do Rozário - Contadora - CRC/RJ 111.031/O-0.

PASSIVO 328.349.423,06 326.814.693,42
CIRCULANTE 113.789.994,73 120.173.656,84
Fornecedores nacionais 9.922.787,16 15.481.861,82
Fornecedores no exterior 21.683.286,90 22.445.501,10
Empréstimos e financiamentos 2.038.802,05 1.977.708,40
Adiantamento sobre contratos de cambio 67.490.971,56 69.445.395,33
Impostos e taxas a recolher 6.368.643,23 4.313.569,49
Salários e comissões a pagar 4.076.732,77 4.918.467,72
Outras Contas a Pagar 2.208.771,06 1.591.152,98
NÃO CIRCULANTE 65.370.739,94 57.168.905,29
Empréstimos e financiamentos 5.696.057,05 1.051.238,96
Adiantamento sobre contratos de cambio 5.239.129,97 6.063.467,55
Partes relacionadas 32.618.295,92 24.834.720,54
Obrigações tributárias 802.344,69 695.055,25
Impostos diferidos 21.014.912,31 24.524.422,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 149.188.688,39 149.472.131,29
Capital social 69.377.854,00 69.377.854,00
Reserva de capital 517.008,34 517.008,34
Reservas de lucro 51.049.010,83 44.519.874,17
Ajuste de avaliação patrimonial 28.244.815,22 35.057.394,78

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais 33.618.042,74 24.693.885,76
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (283.442,90) (3.706.688,01)
Ajustes ao lucro líquido:
 Depreciação 9.421.486,22 9.523.280,13
 Perda cambial 3.088.668,66 11.942.594,37
 Despesas de juros 4.497.850,58 4.441.294,83
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 16.893.480,18 2.493.404,44
Redução (aumento) dos ativos (33.036.074,43) (19.189.053,07)
Contas a receber (5.975.802,10) 235.217,90
Estoques 618.747,43 (4.522.364,19)
Impostos a recuperar (29.799.303,26) (13.593.843,34)
Depósitos Judiciais (329.099,93) 1.189.657,61
IR diferido 915.635,53 (297.628,27)
Outras contas a receber 1.533.747,90 (2.200.092,78)
Aumento (redução) dos passivos (7.892.553,23) 3.966.676,87
Fornecedores (6.321.288,86) 5.438.864,21
Impostos e contribuições a pagar 2.162.363,18 (1.339.908,47)
Salários e comissões a pagar (841.734,95) 585.246,24
IR diferido (3.509.510,68) (852.390,44)
Outras contas a pagar 617.618,08 134.865,33
Caixa proveniente das atividades operacionais (7.310.584,92) 9.471.509,56
Fluxo de caixa das atividades de investimento 4.117.333,43 (5.706.878,49)
(Aquisição) venda de ativo imobilizado 5.203.440,87 (3.803.856,04)
(Aquisição) de intangíveis (1.241.971,36) -
Partes relacionadas 52.077,45 (1.903.022,45)
Outros investimentos 103.786,47 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 2.124.206,53 (2.963.100,52)
Recebimento (liquidação) de ACC (10.365.280,59) (1.381.361,90)
Recebimento (liq.) de empréstimos e financ. 4.705.911,74 (615.171,91)
Partes relacionadas 7.783.575,38 (966.566,71)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (1.069.044,96) 801.530,55
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 12.500.404,66 11.698.874,11
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 11.431.359,70 12.500.404,66

(1.069.044,96) 801.530,55

31/12/19 31/12/18
ATIVO 328.349.423,06 326.814.693,42
CIRCULANTE 167.787.102,13 167.612.948,08
Caixa e equivalentes de caixa 11.431.359,70 12.500.404,66
Contas a receber 59.730.960,53 70.648.638,61
Estoques 64.922.001,45 65.540.748,88
Impostos a recuperar 26.604.196,17 12.290.823,75
Adiantamentos 5.098.584,28 6.632.332,18
NÃO CIRCULANTE 40.999.455,79 26.152.138,00
Depositos Judiciais 6.224.656,67 5.895.556,74
Partes relacionadas 1.850.945,00 1.903.022,45
Contas a receber 1.012.151,42 1.012.151,42
Impostos a recuperar 26.111.471,40 10.625.540,56
Impostos diferidos 5.800.231,30 6.715.866,83
Intangível 1.770.033,54 736.627,02
Investimentos 37.205,08 140.991,55
Imobilizado 117.755.626,52 132.171.988,77

119.562.865,14 133.049.607,34

31/12/19 31/12/18
Receita Operacional Bruta 292.445.078,61 307.398.147,15
Vendas no mercado interno 237.609.113,46 250.297.518,20
Vendas no mercado externo 53.653.188,74 55.146.205,67
Venda de serviço 1.182.776,41 1.954.423,28
Deduções da Receita Bruta (62.157.133,01) (66.367.313,45)
Impostos sobre vendas (58.242.718,85) (61.603.887,10)
Vendas canceladas (3.914.414,16) (4.763.426,35)
Receita Operacional Líquida 230.287.945,60 241.030.833,70
Custo dos produtos vendidos (176.227.002,71)(174.677.208,02)
Lucro Bruto 54.060.942,89 66.353.625,68
Despesas gerais e administrativas (23.021.261,23) (19.588.457,49)
Despesas com vendas (38.023.691,62) (45.286.248,05)
Depreciação (3.432.471,78) (3.463.125,24)
Resultado financeiro (5.695.149,36) (11.394.723,42)
Outras receitas, líquidas 17.125.391,38 8.522.221,80
Total (53.047.182,61) (71.210.332,40)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS 1.013.760,28 (4.856.706,72)
Provisão para impostos correntes (3.891.078,33) -
Provisão para impostos diferidos 2.593.875,15 1.150.018,71
Lucro (Prejuízo) do Exercício, Após IR e CS (283.442,90) (3.706.688,01)
Resultado Financeiro 5.695.149,36 11.394.723,42
Depreciação Fabril 5.989.014,44 6.060.154,89
Depreciação Administrativa e Vendas 3.432.471,78 3.463.125,24
Provisão IRPJ/CSSL 1.297.203,18 (1.150.018,71)
EBITDA 16.130.395,86 16.061.296,83

Reservas de Lucros

Capital Reservas
Ajuste de 
avaliação Reserva

Reserva para 
expansão Lucros

Social de Capital Patrimonial Legal de Investimentos  (Prejuízo) Total
Saldo em 31/12/17 69.377.854,00 517.008,34 36.712.035,04 5.046.970,23 41.524.951,69 - 153.178.819,30
Lucro (Prejuízo) do período (3.706.688,01) (3.706.688,01)
Absorção do Lucro (Prejuízo) (3.706.688,01) 3.706.688,01 -
Realização do custo atribuido do ativo imobilizado - - (1.654.640,26) - 1.654.640,26 - -
Saldo em 31/12/18 69.377.854,00 517.008,34 35.057.394,78 5.046.970,23 39.472.903,94 - 149.472.131,29
Lucro (Prejuízo) do período (283.442,90) (283.442,90)
Absorção do Lucro (Prejuízo) (283.442,90) 283.442,90 -
Realização do custo atribuido do ativo imobilizado - - (6.812.579,56) - 6.812.579,56 - -
Saldo em 31/12/19 69.377.854,00 517.008,34 28.244.815,22 5.046.970,23 46.002.040,60 - 149.188.688,39

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Expresso em Reais)Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31/12/19 e 2018

Demonstração do Resultado para os exercícios findos em 31/12/19 e 2018  Demonstraçăo dos Fluxos de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Expresso em reais)

Taxa de desemprego deve ir de 11,6% para até 12,7%
O Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE) divulgará, 
nesta quinta-feira, a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
Contínua Mensal (Pnad). Para o 
professor de contabilidade e finan-
ças da Fipecafi, Marcelo Cambria, 
a expectativa do índice é que te-
nha um aumento do desemprego, 
passando de 11,6% para 12,4 ou 
12,7%. “É muito provável que os 
números aumentem consideravel-
mente nesta divulgação, como já 
esperado, devido à crise do coro-

navírus. Considerando já o período 
encerrado em fevereiro de 2020, 
em que a taxa já bateu uma alta, há 
projeções com base nos resultados 
do auxílio desemprego, o cenário 
das indústrias paradas, as não re-
negociações de contrato e outros 
pontos que já se configuraram o 
aumento substancial de pelo menos 
0,8%, de um índice para o outro”, 
aponta.

Segundo o professor, há chances 
da economia ficar saturada com 
inúmeros trabalhos informais, que 

podem aumentar 42% ou 43%. 
“Desde 2013 e 2014 houve um 
aumento nesta modalidade, con-
siderando o cenário de excesso de 
gastos nas contas públicas e, tam-
bém, as quedas de mais de três anos 
do Produto Interno Bruto (PIB). O 
contexto atual é parecido e, com 
isso, muitos brasileiros já atuavam 
assim e irão atuar muito mais, pos-
sivelmente subirá para 40 milhões. 
Isso foge das estatísticas de desem-
prego e dificulta uma volta para os 
trabalhos formais”, explica.

Na opinião do especialista, há, 
ainda mesmo que afetados, os se-
tores que podem se sobressair e os 
países que podem ajudar a dimi-
nuir o impacto da crise no Brasil. 
“Se considerarmos que a moeda 
brasileira se depreciou substan-
cialmente, a moeda estrangeira 
poderá comprar mais os produtos 
do Brasil, devido à queda de de-
manda mundial, dificuldade de ex-
portação, restrições de fronteiras e 
outras dificuldades impostas pela 
quarentena. Os setores de agrone-

gócio e alimentação devem sofrer 
menos, já o petróleo está em queda. 
Podemos apostar na China, como 
parceiro e esperança para a econo-
mia de infraestrutura de exportação 
para o país, porque, mesmo com a 
queda brusca de 7% para 2% em 
seu crescimento, ela tende a sair 
antes e com isso novos negócios 
com o Brasil podem acontecer, tal-
vez, muito mais se comparado com 
os Estados Unidos. Os países do 
Oriente Médio podem ser uma so-
bressaída também”, diz.
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Relatório da Administração: Senhores acionistas: Cumprindo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018. Finalmente, a administração da Publibanca Brasil S.A. agradece aos acionistas, clientes e instituições financeiras pelo apoio e confiança depositados, em especial aos colaboradores, pela dedicação e esforços empreendidos. 

Publibanca Brasil S.A.
CNPJ 24.120.261/0001-03 

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em Reais Mil)

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo/Circulante 15.254 4.370 15.254 7.323
Caixa e equivalentes de caixa 2.203 2.881 2.203 3.428
Contas a receber 12.224 1.439 12.224 3.701
Tributos a recuperar 180 41 180 114
Outros créditos 647 9 647 80

Não circulante 15.846 13.393 15.846 13.238
Partes relacionadas 3.022 4.236 3.022 4.236
Outros créditos – 129 – 240
Investimento – 3.040 – –
Imobilizado 6.401 373 6.401 2.172
Intangível 6.379 5.615 6.379 6.590
Direito de uso em arrendamento 44 – 44 –

Total do ativo 31.100 17.763 31.100 20.561

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 7.790 3.216 7.790 5.737
Fornecedores 3.693 2.526 3.693 4.098
Passivo por arrendamento 46 – 46 –
Obrigações trabalhistas 364 230 364 293
Obrigações tributárias 2.103 460 2.103 1.195
Outras obrigações 1.584 – 1.584 151

Não circulante 3.824 1.812 3.824 2.089
Obrigações tributárias 427 389 427 445
Partes relacionadas 3.014 1.212 2.164 850
Outras obrigações 383 211 1.233 794

Patrimônio líquido 19.486 12.735 19.486 12.735
Capital social 12.378 12.378 12.378 12.378
Reserva de lucros 7.108 357 7.108 357

Total do passivo e do patrimônio líquido31.100 17.763 31.100 20.561

Demonstração do resultado Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 14.024 10.688 26.880 16.175
Custos dos produtos vendidos e serviços
prestados (6.057) (5.987) (9.824) (7.845)

Lucro bruto 7.967 4.701 17.056 8.330
Receitas (despesas) operacionais 2.358 (2.484) (5.364) (5.529)
Despesas comerciais (282) (407) (1.015) (994)
Despesas gerais e administrativas (4.643) (2.927) (5.530) (4.170)
Resultado de equivalência patrimonial 4.331 296 – –
Perdas com investimentos – 1.002 – 1.002
Outras receitas (despesas) operacionais 2.952 (448) 1.181 (1.367)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro operacional 10.325 2.217 11.692 2.801
Resultado financeiro 43 (154) (26) (189)
Despesas financeiras (86) (250) (177) (289)
Receitas financeiras 129 96 151 100

Resultado antes do IR e CS 10.368 2.063 11.666 2.612
Imposto de renda e contribuição social - 
correntes (2.033) (1.177) (3.331) (1.726)

Lucro líquido do exercício 8.335 886 8.335 886
Lucro por mil ações 0,47 0,05 – –

Demonstração das mutações 
do patrimônio líquido

Reserva de lucros Adiantamento
para futuro

 aumento de capital
Capital
social

Reserva
legal

Reserva de
lucros a realizar

(–) Lucro
 distribuído

Lucro líquido
do exercício Total

Total do
patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 10 – 3.324 – – 3.324 375 3.709
Distribuição de lucros – – (3.313) (540) – (3.853) – (3.853)
Aumento de capital 12.368 – (540) 540 – – (375) 11.993
Lucro líquido do exercício – – – – 886 886 – 886
Destinações – 44 842 – (886) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 12.378 44 313 – – 357 – 12.735
Lucro líquido do exercício – – – – 8.335 8.335 – 8.335
Destinações
Reserva legal – 417 – – (417) – – –
Constituição de reserva de lucros – – 6.751 – (6.751) – – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (1.584) (1.584) – (1.584)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.378 461 7.064 – (417) 7.108 – 19.486

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 8.335 886 8.335 886
Itens que não afetam o caixa operacional
Encargos de empréstimos e financiamentos – – 6 –
Depreciação e amortização 367 636 789 823
Equivalência patrimonial (4.331) (296) – –
Despesa com imposto de renda e 
contribuição social 2.032 1.177 3.331 1.177

Outro – – 139 –
6.403 2.403 12.600 2.886

Aumento/(diminuição) nos ativos e 
passivos operacionais

Contas a receber (5.835) (213) (8.523) (407)
Tributos a recuperar (17) (40) (66) (48)
Outros ativos 5.502 (1.502) 888 (3.696)
Fornecedores (3.433) 1.502 (405) 2.456
Obrigações trabalhistas 135 137 71 51
Obrigações tributárias (1.043) (1.136) (2.442) (861)
Outras contas a pagar (417) (598) 1.604 (1.521)
Caixa líquido das atividades operacionais 1.295 553 3.727 (1.140)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos

Pagamento de aquisição de investida – (1.742) – –
Caixa incorporado/consolidado 155 – – 247
Aquisição de imobilizado e intangível (2.124) (1.189) (4.992) (1.336)
Perda com investimentos – (1.002) – –
Acervo líquido consolidado – – – (2.744)
Caixa líquido das atividades de 
investimentos (1.969) (3.933) (4.992) (3.833)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos

Captação de empréstimos e financiamentos – – 88 –
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (4) – (48) –
Aumento de capital – 9.853 – 11.993
Pagamento de dividendos – (3.853) – (3.853)
Caixa líquido das atividades de 
financiamentos (4) 6.000 40 8.140

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa (678) 2.620 (1.225) 3.167
Caixa no início do exercício 2.881 261 3.428 261
Caixa no final do exercício 2.203 2.881 2.203 3.428

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Demonstração dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 8.335 886 8.335 886
Total do resultado abrangente do exercício 8.335 886 8.335 886

Diretoria
Felipe Barbosa Branco - Diretor Presidente

Marina Pereira Melemendjian - Diretora Financeira
Alexandre Barbosa Branco - Diretor

Claudio da Cunha Pereira Valadares - Diretor
Willian Ykeuti - Contador - CRC 1SP 196.148/O-6

Escrituras já podem ser feitas à distância em SP
Já é possível fazer escrituras à 

distância no Estado de São Paulo, 
com uso de certificado digital. A 
novidade foi definida em provi-
mento editado pela Corregedoria 
Geral da Justiça de São Paulo como 
medida para facilitar os registros 
notariais nesse período de quaren-
tena pela pandemia de Covid-19.

De acordo com o advogado 
Marcelo Valença, sócio do ASBZ 
Advogados, a medida já estava 
programada para acontecer. “No 
Estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, isso já é possível em car-
tórios vinculados a redes certifica-
das”, explica.

“Com o Provimento CG nº. 
12/2020 o Estado de São Paulo ade-
riu à era digital. Registre-se que o 
ato de ir a um cartório para celebrar 
uma escritura que tenha por obje-
to a constituição ou a transmissão 
de direitos reais sobre bem imóvel 
remonta ao século VIII A.C. e foi 
criado pelos etruscos que eram uma 
civilização que existia antes do Im-
pério Romano”, completa Valença.

A identificação e a qualificação 
das pessoas que irão assinar a escri-
tura ocorrem mediante uso de cer-
tificado digital ou apresentação dos 
documentos originais e vias esca-
neadas, que serão certificadas pelo 

tabelião e arquivadas digitalmente. 
“A novidade é que a apresentação 
dos documentos poderá ser feita re-
motamente através de videoconfe-
rência ou outro recurso tecnológico 
de transmissão de sons e imagens”, 
destaca o advogado. O tabelião po-
derá consultar os cartões de assina-
tura no seu cartório ou em outros 
cartórios. E os cartões de firma e 
documentos das partes poderão ser 
enviados via e-mail.

A videoconferência para a co-
leta da manifestação de vontade 
das partes poderá ser realizada em 
qualquer dia e horário, de acordo 
com a disponibilidade do tabelião. 

“A videoconferência será feita 
com a presença de todas as partes 
e a escritura será remetida pelo ta-
belião em formato PDF, contendo 
o inteiro teor do ato notarial a ser 
realizado. As partes deverão ma-
nifestar sua aceitação por meio da 
videoconferência, acompanhada da 
assinatura por todas, mediante cer-
tificado digital - ICP Brasil”, expli-
ca Valença.

De acordo com o provimento 
editado nesta quarta, a videocon-
ferência será conduzida pelo tabe-
lião, que deverá, na abertura, indi-
car: a data e a hora do seu início; o 
respectivo livro e folha; e o nome 

por inteiro dos participantes, cuja 
qualificação completa constará da 
escritura. Na sequência fará a ve-
rificação da identidade das partes, 
promoverá a leitura da escritura e 
esclarecerá as eventuais dúvidas e 
questionamentos que forem feitos. 
Por fim, colherá a manifestação das 
partes mediante aceitação da escri-
tura de forma clara e inequívoca 
por via oral e por meio eletrônico 
seguro, com lançamento das suas 
assinaturas.

Existem procedimentos específi-
cos para atas notariais que seguem 
procedimentos semelhantes ao da 
escritura.
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

17 RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, 
independente do número de empregados. A Rais retificação também deve ser entregue até esta data. Estão 
desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores obrigados a transmissão das informações pelo 
eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de implantação), de acordo com as regras estabelecidas na Portaria 1.127 
SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no 
ano-base está obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da Rais por 
todos os estabelecimentos que possuem a partir de 10 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração da Rais de acordo com 
o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas 
no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de 
trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos 
domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa 
jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de 
produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as 
agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica 
ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam 
as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 
12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de 
serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas 
optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, 
confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; 
fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, 
vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, 
e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As 
entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb 
Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA 
JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência 
complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar 
recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes 
pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, comprovante 
contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a 
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações 
financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos 
a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente 
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido 
na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras 
que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à 
construção de unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 
12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento 
mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, 
e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de 
março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo 
pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.

23 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem 
negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio 
ostensivo, em sua própria DCTF.

24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são 
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder 
o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; 
seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que 
intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, 
ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto 
derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança 
ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes 
equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou 
créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou 
domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, 
obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são 
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e 
as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas 
nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os 
fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados 
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos 
pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base 
na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e 
demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da 
legislação vigente, referentes ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e 
demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º 
da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, residente no 
Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário de 2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 
40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do 
próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior 
a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo 
de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja 
soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 
transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais 
de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e 
as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas 
ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, 
por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes 
de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não 
assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem 
vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, 
uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, 
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados 
exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em 
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, 
ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou 
técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens 
ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie no ano-calendário de 
2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela 
apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/
balancete de redução, referentes ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), 
rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As 
informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange 
domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou 
conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que 
realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, 
transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária 
(aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de 
criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e 
veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 
84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, 
bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção 
na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I 
e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as entidades e 
organizações de assistência social inscritas nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito
Federal.

SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou 
domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou 
venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, 
das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de 
serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado 
pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade 
equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do 
território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes 
do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, 
relativamente aos registros realizados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Balanços Patrimoniais findos em 31/12/19 e 2018 (Em reais) Demonstração dos Resultados em 31/12/19 e 2018 (Em reais)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/19 e 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em reais)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31/12/19 e 2018 (Em Reais)

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis (Em reais)

Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em 2018 a empresa sofreu expressivas perdas de contratos, 
o que resultou em reduções financeiras mensais desde então. Em maio de 2019 todas as reservas disponí-
veis terminaram, o que fez com que a partir de junho a empresa passasse a precisar de recursos bancários 
para suportar sua operação. As mudanças promovidas para adequá-la à essa nova realidade só trouxeram o 

equilíbrio financeiro necessário nesse ano de 2020, quando a Delphos voltará a ter lucro e depender exclusi-
vamente de sua receita para cobrir as despesas de sua operação. Agradecemos a todos os que trabalham na 
empresa pelo esforço realizado na sua reestruturação e a confiança depositada pelos acionistas no trabalho 
desenvolvido pela diretoria.

Diretor Presidente - Eduardo da Silva Menezes
Diretora Vice - presidente - Elisabete Joana Bazana Prado

1. Contexto Operacional. A Delphos Serviços Técnicos S.A., é uma empresa de 
direito privado em forma de S.A. de capital fechado, constituída em 10/05/1967, 
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, RJ e tem como objetivo a prestação 
de serviços técnicos, por conta própria ou de terceiros, nas áreas de informática, 
regulação de sinistros, gestão de processos e com foco no mercado segurador. 
2. Apresentação das Demonstrações e Principais Práticas Contábeis. As 
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abragem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos. Em 
reunião de diretoria realizada em 18/03/2020 foi autorizada a conclusão das presentes 
demonstrações contábeis, estando aprovadas para divulgação. As principais práticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas 
a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente com as demonstrações 
contábeis do exercício findo em 31/12/18. a) Estimativas. A elaboração de 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de 
estimativas contábeis. Ativos e Passivos significativos, sujeitos a essas estimativas 
e premissas, incluem o valor residual do ativo imobilizado e os saldos das contas 
de clientes, de contas a pagar e demais obrigações. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, 
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Entretanto, a Cia. 
revisa anualmente suas estimativas e premissas contábeis.b) Aplicações financeiras.
Estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço. c) Clientes. São avaliados pelos montantes originais das vendas de 
serviços, deduzidas da respectiva perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. 
A perda estimada de crédito de liquidação duvidosa é estabelecida quando uma 
Nota Fiscal completa 180 dias sem o seu pagamento, após cobrança exaustiva da 
mesma. d) Impostos a recuperar. Os impostos a recuperar são representados por 
retenções na fonte de IR e contribuição social, sobre os recebimentos de Clientes, 
e IR sobre aplicação financeira os quais serão compensados com os respectivos 
valores a recolher de IR e contribuição social. e) Ativo imobilizado e intangível. O
imobilizado está apresentado pelo custo de aquisição. A depreciação do imobilizado 
é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil-econômica dos bens. A Cia. não efetuou a revisão dos prazos de vida útil 
do seu ativo imobilizado e do seu ativo intangível, por considerar não ser relevante. 
O intangível está representado por Softwares desenvolvidos internamente, 
contabilizados pelo custo original e por Programas de Computador, adquiridos no 
mercado, que estão contabilizados pelo custo de aquisição, menos amortização. 
A amortização foi calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil 
econômica dos bens. Em atendimento ao Pronunciamento Técnico, que dispõe 
sobre a avaliação periódica da recuperabilidade de todas as contas componentes 
do ativo imobilizado e intangível, a Administração da Cia. entende que os valores 
registrados em 31/12/2019, não apresentam ajustes relevantes. f) Demais passivos 
circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço. g) Resultado. O resultado das operações 
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
3. Caixa e Equivalente de Caixa 2019 2018
Bancos conta movimento 10.453 13.612
Aplicação Financeira 60.000 1.431.420

70.453 1.445.032
Os saldos de bancos são disponíveis em contas bancárias no Brasil. As aplicações 
financeiras em 31/12/2019 referem-se a BB – Renda fixa e em 31/12/18 referem-se 
a aplicações em Fundo FIC Referenciado D/PLUS. Essas aplicações têm liquidez 
imediata e seus valores de mercado não diferem dos valores contabilizados. 
4. Clientes 2019 2018
Clientes 1.125.167 12.415.172
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (11.014.825)

1.125.167 1.400.347
A posição de cliente em 31/12/2019, registra R$ 1.125.167, sendo que desse valor, 
31,10 % são títulos vencidos.
5. Impostos a Recuperar 2019 2018
IRPJ a compensar Exerc. Ant 148.227 247.972
IRRF S/Aplicações financeiras 4.418 38.684
CSLL Lei no 10.833/03 35.019 137.786
CSLL a compensar Exerc. Ant 131.246 198.387
IRRF sobre Serviços 70.950 305.738
IRPJ a compensar Exer. - 21.396
Atual CSLL a compensar Exer Atual - 9.862

389.860 959.825

Nota 2019 2018
Ativo 9.801.233 14.507.501
Circulante 1.654.302 3.924.305
Caixa e equivalente de caixa 3 70.453 1.445.032
Clientes 4 1.125.167 1.400.347
Impostos a recuperar 5 389.860 959.825
Adiantamentos 68.822 115.357
Despesas antecipadas - 3.744
Não circulante 8.146.931 10.583.196
Realizáveis a LP
Partes relacionadas 54.603 58.858
Depósitos judiciais 6 2.158.686 1.903.816
Direitos a receber 251.005 251.005
Imposto diferido 13 3.987.686 5.670.000
Imobilizado 7 548.781 776.069
Intangível 8 1.146.170 1.923.448

Nota 2019 2018
Receita líquida 16 9.163.535 17.488.807
Custos dos serviços prestados (4.484.397) (9.555.712)
Lucro bruto 4.679.138 7.933.095
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas 17 (8.365.457) (13.920.664)
Resultado financeiro, líquido 1.752.594 140.085
Juros sobre capital próprio 15 - (9.400)
Outras despesas operacionais, líquidas - (1.432.665)

(6.612.863) (15.222.644)
Prejuízo líquido antes da provisão para
IR e Contribuição Social (1.933.725) (7.289.549)
Provisão para IRPJ e CSLL
IR diferido (505.261) 2.835.000
Contribuição social diferido (1.177.053) 2.835.000
Prejuízo liquido do exerc. antes da
 reversão dos JSCP (3.616.039) (1.619.549)
Reversão dos juros sobre capital próprio 15 - 9.400
Prejuízo líquido do exercício (3.616.039) (1.610.149)
Prejuízo líquido por lote de mil ações (173,02) (77,04)

2019 2018
Resultado líquido do exercício (3.616.039) (1.610.149)

Capital social (-) Açoes em tesouraria Reserva legal Retenção de lucro Prejuízo acumulados Total
Saldos em 31/12/17 20.900.000 - 96.004 2.547 (8.773.749) 12.224.802
Prejuízo líquido do exercício - - - - (1.610.149) (1.610.149)
Juros sobre capital próprio - - - - (9.400) (9.400)
Saldos em 31/12/18 20.900.000 - 96.004 2.547 (10.393.298) 10.605.253
Aquisições de ações - AGE 18/12/2019 - (1.254.000) - - 1.113.082 (140.918)
Prejuízo líquido do exercício - - - - (3.616.039) (3.616.039)
Saldos em 31/12/19 20.900.000 (1.254.000) 96.004 2.547 (12.896.255) 6.848.296

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (3.616.039) (1.610.149)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 1.306.036 1.457.716

(2.310.003) (152.433)
Variações nos ativos e passivos
Clientes 275.180 1.118.124
Impostos a recuperar 569.965 (240.146)
IR e contribuição social diferidos 1.682.314 (5.670.000)
Adiantamentos 46.535 221.521
Despesas antecipadas 3.744 129.404
Direito a receber - (251.005)
Partes relacionadas 4.255 -
Depósitos judiciais (254.870) (262.604)
Salários e encargos sociais (517.500) 97.549
Impostos e contribuições a recolher (21.515) (246.071)
Provisão para férias (390.117) 7.758
Contas a pagar 1.652.293 (30.231)
Provisão para contingências (1.813.390) 968.961
Caixa aplicado nas atividades operacionais (1.073.109) (4.309.173)

Fluxos de Caixa das atividades de investimento
Aquisição imobilizado (35.281) (162.482)
Aquisição intangível (266.189) (250.029)
Baixa investimento - 823.685
Baixa imobilizado - 170.000

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (301.470) 581.174
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre capital próprio - (9.400)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos - (9.400)
Redução no caixa e equivalente de caixa (1.374.579) (3.737.399)
Caixa e equivalente de caixa :
No início do exercício 1.445.032 5.182.431
No final do exercício 70.453 1.445.032
Redução no caixa e equivalente de caixa (1.374.579) (3.737.399)

6. Depósitos Judiciais 2019 2018
Depósitos judiciais fiscais 1.175.274 12.000
Depósitos judiciais trabalhista/civil 983.412 1.891.816

2.158.686 1.903.816
Depósitos judiciais são decorrentes de ações de natureza fiscal, trabalhista e civil.
7. Imobilizado Taxa 2019 2018

anual de 
depre-
ciação Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada Líquido Líquido

Processamento de dados 20% 2.779.316 (2.730.579) 48.737 137.324
Móveis, máquinas e 
utensílios 10% 1.017.048 (691.420) 325.628 398.020
Benfeitoria em imóveis
 de terceiros 4% 2.127.728 (1.953.312) 174.416 240.725

5.924.092 (5.375.311) 548.781 776.069
8. Intangível Taxa 2019 2018

anual de 
amortização Custo

Amortização 
acumulada Líquido Líquido

Software próprio 20% 8.699.292 (8.546.912) 152.380 752.549
Software adquiridos
 de terceiros 20% 3.796.549 (2.802.759) 993.790 1.170.899

12.495.841 (11.349.671) 1.146.170 1.923.448
9. Impostos e Contribuições a Recolher 2019 2018
IR 62.970 108.773
ISS a pagar 41.852 56.036
Cofins a pagar 27.344 -
PIS sobre faturamento 5.949 -
CSLL – a pagar 5.179 -

143.294 164.809
10. Empréstimo. A Cia. celebrou contratos de empréstimo em conta garantida. Até 
31de dezembro de 2019, foram utilizados o total de 1.589.044, assim distribuídos; 
Banco do Brasil, R$ 509.777 do limite de R$ 600.000, com incidência de encargos 
de 1,49% a.m. Bradesco R$ 786.172, do limite de R$ 900.000 e Itaú R$ 293.095 do 
limite de R$ 500.000, com incidência de encargos de ambos os bancos de 2,10% 
a.m. sobre valores retirados. 11. Provisão Para Contingência. Em 31/12/2019, 
a Cia. apresenta o saldo de R$ 205.928 (R$ 2.019.318 em 2018), para fazer 
face à cobertura de eventuais perdas prováveis, apoiada na opinião dos seus 
consultores jurídicos. No exercício de 2019, a principal variação foi à reversão 
da provisão do valor de R$ 1.107.285, que foi constituída por recomendação do 
Comitê de Auditoria, referendado pelo Conselho Consultivo. Tal valor refere-se à 
indenização de ação fiscal relativa ao Imposto Sobre Serviço - ISS na prestação 
de serviços da assistência 24 horas do período de 2004 a 2007, que os diretores 
da Cia. e seus advogados jamais admitiram ser devido. Após novo despacho da 
juíza responsável pelo processo, foi feita uma nova avaliação dos consultores 
jurídicos, com a mudança de classificação, de risco remoto. 12. Contas a Pagar 
a Ex-Acionista. Por conta da quebra de affectio societatis, a AGE realizada em 
18/12/2019, aprovou a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão de dois 
ex-acionistas, que representavam 6% do capital social. Foi decidido que suas ações 
fossem adquiridas pela Cia. e colocada em tesouraria, ficando a Cia. responsável 
pelo pagamento das ações adquiridas. A Cia. está reconhecendo essa obrigação, 
em 31/12/2019, no montante de R$ 140.918, com os ex-acionistas, correspondente 
ao percentual de participação sobre o saldo do patrimônio líquido contábil na data 
de 30/11/2019. A apuração dos haveres do referido, está sujeita à conclusão do 
processo judicial. 13. IR e Contribuição Social Diferido. A Cia. possui prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social a serem compensados com lucros 
tributáveis futuros, de acordo com os limites estabelecidos pela legislação tributária 
de IR no valor de R$ 19.061.835 (R$ 17.128.110 em 2018) e contribuição social 
no valor de R$ 20.758.876 (R$ 18.825.151 em 2018). No exercício de 2019, a Cia. 
não conseguiu atingir as expectativas do ano anterior, provocando uma redução 
significativa das estimativas. Porém, com base em informações subsequentes 
deste balanço, que prevê crescimento de contratos com clientes, a Administração 
da Cia. preparou estudo de viabilidade com a realização futura do ativo fiscal diferido 
decorrente de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social, considerando a 
capacidade provável de geração de lucros futuros tributáveis pela Cia., no contexto 
das principais variáveis de seus negócios, conforme a seguir na demonstração: 

IR Contribuição Social Total
2020 64.537 23.232 87.769
2021 184.401 66.384 250.785
2022 538.945 194.020 732.965
2023 840.394 302.541 1.142.935
2024 1.303.847 469.385 1.117.232

2.932.124 1.055.562 3.987.686 

14. Patrimônio Líquido. Capital Social. O capital social, em 31/12/2019, é de R$ 
20.900.000 (vinte milhões e novecentos mil) e está representado por 20.900.000 
(vinte milhões e novecentos mil) ações ON, sem valor nominal, estando 1.254.000 
ações em tesouraria e as demais é de titularidade de pessoas residentes e 
domiciliadas no País. Reserva Legal.É constituída em conformidade com a Lei 
das Cias. Anônimas, em base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 
20% do capital social. 15. Juros Sobre Capital Próprio. No exercício de 2018, a 
Cia. pagou juros sobre capital próprio, em conformidade com a Lei 9.249/95. Na 
AGO/AGE de 28/03/18, os acionistas da Cia. aprovaram o pagamento de juros 
sobre capital próprio em valor simbólico, e em parcela única. Em atendimento 
à legislação fiscal, para efeito dessas demonstrações contábeis, os juros sobre 
capital próprio são apresentados como distribuição do lucro líquido do exercício. 
Portanto, reclassificado para o patrimônio líquido, pelo valor bruto, uma vez que os 
benefícios fiscais por ele gerados são mantidos no resultado do exercício. 
16. Receita Liquida de Vendas. A receita liquida para os exercícios findos em 
31/12/2019 e de 2018 possuem a seguinte composição:

2019 2018
Prestação de serviço 10.243.194 19.526.677
Vendas canceladas (152.691) (1.801)
Impostos incidentes sobre serviços (926.968) (2.036.069)
Receita operacional líquida 9.163.535 17.488.807
17. Despesas Gerais e Administrativas 2019 2018
Pessoal, encargos e benefícios sociais 4.652.501 8.544.399
Impostos, taxas e contribuições 25.098 42.394
Serviços de terceiros 1.439.135 1.894.266
Despesas c/utilização de bens automotores - 18.147
Depreciação e amortização 1.122.577 1.274.257
Despesa de consumo, comunicação e 
divulgação

312.308 759.188

Despesas com aluguel, energia e seguros 813.838 1.388.013
8.365.457 13.920.664

18. Instrumentos Financeiros. Os valores de mercado dos ativos e passivos 
financeiros foram determinados com base em informações de mercado 
disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes 
premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam ter um efeito 
diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a 
administração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale, 
aproximadamente, ao seu valor de mercado. Não existiam operações com 
derivativos em 31/12/2019 e 2018. 

Nota 2019 2018
Passivo 9.801.233 14.507.501
Circulante 2.606.091 1.882.930
Salários e encargos 276.842 794.342
Provisão para férias 358.964 749.081
Impostos e contribuições a recolher 9 143.294 164.809
Contas a pagar 237.947 174.698
Emprestimos - Conta Garantida 10 1.589.044 -
Não circulante 346.846 2.019.318
Provisão para contingências 11 205.928 2.019.318
Contas a pagar - Ex acionista 12 140.918 -
Patrimônio líquido 14 6.848.296 10.605.253
Capital social 20.900.000 20.900.000
(-) Ações em tesouraria (1.254.000) -
Reserva legal 96.004 96.004
Reserva de lucros a realizar 2.547 2.547
Resultado acumulados (12.896.255) (10.393.298)

Aos Administradores e Acionistas da Delphos Serviços Técnicos S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Delphos 
Serviços Técnicos S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Delphos Serviços Técnicos S.A. em 
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros Assuntos. Auditoria do exercício anterior. Os valores 
correspondentes ao exercício findo em 31/12/18, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas 
de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 25/03/2019, que 
não conteve nenhuma modificação. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Cia. 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 

as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
17/04/2020. R4 Auditoria Independente S/S - CRC-RJ-007.573/O-5; Renato 
Carlos Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-078.846/O-7; Rodrigo Carlos 
Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-107.950/O-8 
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OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO. Convocamos os acionistas para que se reúnam 
em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 01/06/2020, 
às 11hs, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, Rio de Janeiro, 
CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer 
emitido pelos Auditores Independentes da Companhia relativas ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019; (ii) Aprovar a destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31.12.2019; (iii) Eleger os membros do 
Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global 
anual da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e 
Diretoria). A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à disposição 
dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), da  
B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores  
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes 
às matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução 
CVM nº 481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na 
AGO e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração 
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital 
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8% 
(oito por cento). Rio de Janeiro, 30/04/2020. Fernando Teixeira martins - 
Presidente do Conselho de Administração.

Brasil pode ter 38 mil mortes por coronavírus
O pico de óbitos causados 

pelo coronavírus no Brasil 
deve acontecer em meados 
de maio, entre os dias 11 e 16. 
essa é a conclusão do estudo 
encomendado pela Easynvest 
e realizado por Samy Dana 
junto a um grupo multidis-
ciplinar de pesquisadores de 
instituições de ponta. Se man-
tidas as variáveis e condições 
atuais até o período do auge, o 
novo modelo também aponta 
que no país, em 

Para o Estado de São Pau-
lo, considerado epicentro da 
doença no Brasil, o pico deve 
ocorrer a partir deste dia 30, 

até o dia 6 de maio. O modelo 
levou em consideração filas 
únicas de leitos de UTI e es-
tima que o número de óbitos 
durante o período crítico deva 
ser, em média, 210 por dia. Ao 
todo, o cenário mediano pre-
vê total de quase 9 mil mor-
tes, sendo que o cenário mais 
crítico pode atingir até 14.371 
óbitos.

De acordo com o estudo, o 
auge do novo coronavírus deve 
acontecer no Estado do Rio de 
Janeiro entre 3 e 10 de maio, 
com mediana de 95 óbitos diá-
rios durante o período. Também 
levando em consideração filas 

únicas de leitos de UTI e ma-
nutenção das medidas de isola-
mento, o estado deve registrar 
3.793 em um cenário mediano, 
com máxima de 8.173 em ce-
nário extremo.

O Amazonas, também en-
tre os estados mais afetados 
pelo Covid-19, já vive o pico 
da doença, projetado pelo 
novo modelo entre os dias 22 
e 30 de abril. De acordo com 
os dados, a média de óbitos 
no período deve ser de 41 por 
dia. Considerando variáveis 
como filas únicas de leitos 
de UTI e isolamento social, a 
projeção aponta exaustão do 

sistema de saúde, com falta de 
633 leitos em um cenário me-
diano e mais de 1.600 em um 
cenário crítico.

O estudo está em desen-
volvimento e, nas próximas 
semanas, serão disponibili-
zadas atualizações dos dados 
e inclusão de novas variáveis 
no modelo matemático. Os 
pesquisadores responsáveis 
pelo estudo são Samy Dana, 
Alexandre Simas, Bruno 
Filardi, Rodrigo Rodriguez 
e José Gallucci Neto. A in-
tegra do levantamento está 
disponível em: http://bit.ly/
report-covid-atualizacao1.




