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Saldo da balança 
comercial em 4 
meses é o mais 
baixo desde 2016

A queda das importações e a es-
tabilidade das exportações fizeram 
a balança comercial registrar o se-
gundo melhor resultado da história 
para meses de abril. O país expor-
tou US$ 6,702 bilhões a mais do 
que importou em março.

O resultado só perde para abril 
de 2017 (US$ 6,963 bilhões). A 
diferença entre exportações e im-
portações acumula superávit de 
US$ 13,239 bilhões nos quatro 
primeiros meses de 2019, valor 
16,4% inferior ao do mesmo perío-
do do ano passado, e o mais baixo 
para o período desde o primeiro 
quadrimestre de 2016.
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Dois em 3 brasileiros querem 
guinada na política econômica
Desaprovação de 
Bolsonaro é recorde: 
só 27% ainda apoiam 
o governo

Questionados sobre a melhor 
forma de recuperar a economia de-
pois do coronavírus, 62% dos bra-
sileiros defendem uma mudança na 
política econômica, com mais in-
vestimentos públicos para estimu-
lar a retomada do crescimento do 
país. Apenas 29% apoiam a manu-
tenção da atual política econômica, 
com a agenda de reformas e cortes 
de gastos públicos. Nove por cento 
não sabem ou não responderam.

Dessa forma, dois em cada três 
que opinaram são a favor de uma 
guinada na política econômica que 
vem sendo implementada no Brasil 
desde 2015, com sucessão de fra-
cassos. A Pesquisa XP/Ipespe reali-
zada entre 28 e 30 de abril mostrou 
que é de 52% o grupo de eleitores 
que acreditam que a economia está 
no caminho errado, ao passo que 
32% acreditam que ela está no ca-
minho certo.

A diferença de 20 pontos percen-
tuais é a maior já registrada na pes-
quisa para a pergunta e confirma 
uma inversão em relação aos levan-
tamento anteriores a abril, em que 
o percentual dos que aprovavam a 
condução da economia ficava na 
casa dos 47%, enquanto a reprova-
ção beirava os 42%. No início de 
abril, os que acreditavam que o ca-
minho está errado pulara para 50%, 
ante 36% de aprovação.

Os erros na economia e a saída 
dos ministros Nelson Mandetta e 
Sergio Moro cobraram o preço na 
avaliação do Governo Bolsonaro, 
que registrou seus piores níveis 
de avaliação junto ao eleitorado, 

Sai Ramagem, vem Rolando, que já 
mexe no comando da PF do Rio

de acordo com a XP/Ipespe. Só 
27% avaliam a atual administra-
ção como ótima ou boa, queda de 
4 pontos percentuais em relação à 
semana anterior. Quase metade dos 
brasileiros (49%) acha o governo 
ruim ou péssimo, e 24% classifi-
cam de regular.

Sobre as expectativas, 46% es-
peram uma gestão ruim ou péssi-
ma, salto de 8 pontos percentuais 
em uma semana. E 30% estão oti-
mistas com o governo. Há um ano, 
mostrava a pesquisa, 47% tinham 
expectativa de um restante de man-
dato ótimo ou bom, e 31% espera-
vam uma gestão ruim ou péssima.

O estudo foi realizado entre 28 
e 30 de abril, antes da participa-
ção de Bolsonaro nas manifesta-
ções antidemocráticas, pedindo 
AI-5, intervenção militar e fe-
chamento do Congresso Nacional 
e do Supremo Tribunal Federal, 
neste domingo. A margem de erro 
é de 3,2 pontos percentuais para 
cima ou para baixo.

Quase metade dos entrevistados tem expectativas ruins ou péssimas 

Medidas emergenciais podem 
alcançar 80% da população

Indústria tem quase 50% de 
ociosidade e pior ainda está por vir

O presidente Jair Bolsonaro no-
meou o delegado Rolando Alexandre 
de Souza para o cargo de diretor-ge-
ral da Polícia Federal. Rolando Souza 
ocupava a Secretaria de Planejamen-
to e Gestão da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin).

A nomeação do delegado ocorre 
após o Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspender a nomeação e a 
posse de Alexandre Ramagem para 
a diretoria-geral da PF. Na decisão, 
o ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, citou declarações do ex-
ministro da Justiça Sergio Moro 
que, ao deixar o cargo, acusou o 
presidente Bolsonaro de tentar in-
terferir politicamente no órgão.

Apesar de a decisão impedir a 
nomeação de um amigo dos filhos 
de Bolsonaro – que são investiga-

dos direta ou indiretamente pela 
PF – a indicação de Rolando aten-
deu ao menos um dos desejos dos 
Bolsonaro. Segundo a Folha de 
S.Paulo, o novo diretor-geral deci-
diu trocar chefe da Polícia Federal 
do Rio. “Carlos Henrique Oliveira, 
atual comandante do estado, foi 
convidado para ser o diretor-execu-
tivo, número dois na hierarquia do 
órgão”, diz a publicação.

Ainda segundo a Folha, “Carlos 
Henrique virou superintendente do 
Rio por decisão de Maurício Valei-
xo, ex-diretor-geral, após a primei-
ra crise entre a PF e Bolsonaro. Em 
agosto do ano passado, o presidente 
atropelou a Polícia Federal anun-
ciando a troca de comando estadual 
que ainda estava sendo discutida 
internamente.”

Quase 80% da população poderá 
ser beneficiada, direta ou indireta-
mente, pelas recentes medidas ado-
tadas para ajudar os trabalhadores 
formais e informais a enfrentar a 
pandemia do coronavírus. De acor-
do com estudo do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
36,7 milhões de pessoas seriam po-
tencialmente atendidas pelas duas 
medidas (como beneficiárias dire-
tas ou porque algum membro da 
família é beneficiário).

Outras 48,8 milhões de pessoas 
poderiam ser beneficiadas somen-
te pela medida trabalhista (MP 
936/20) e 80,8 milhões, apenas 
pela assistencial (Lei 13.982/20). 
Somados, esses grupos represen-
tam 80,2% da população brasileira 
na base de dados analisada, refe-
rente a 2018.

O estudo considerou todos os 
trabalhadores elegíveis do setor 
privado e o cadastramento de 100% 
dos potenciais beneficiários.

Considerando-se apenas o bene-

fício individual direto (sem consi-
derar a família), 30% dos adultos 
ocupados não são potencialmente 
abrangidos por uma das duas me-
didas. A renda básica emergencial 
deixaria de fora um em cada quatro 
desempregados e três em cinco dos 
que estavam fora do mercado.

Na avaliação do economista 
Marcos Hecksher, um dos autores 
do estudo, o resultado indica que 
é alto o potencial de preservação 
de pelos menos parte do emprego 
e da renda.

“Essas medidas têm a capaci-
dade de atenuar o impacto da cri-
se para ampla parcela da popula-
ção, e estão desenhadas de forma 
a cobrir melhor os estratos menos 
favorecidos na distribuição de 
renda no país”, destaca Hecksher. 
Segundo ele, a parcela não cober-
ta reúne majoritariamente pessoas 
com uma fonte de renda estável, 
como servidores públicos das três 
esferas de governo, aposentados e 
pensionistas.

Como consequência da crise sa-
nitária e econômica causada pela 
pandemia de coronavírus, o Nível 
de Utilização da Capacidade Insta-
lada (Nuci) alcançou o menor va-
lor da série histórica da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV) iniciada 
em janeiro de 2001. Em abril, o 
Nuci atingiu 57,5%, isso significa 
que, em média, o setor industrial 
operou com pouco mais da meta-
de da sua capacidade total, sendo o 
menor nível de produção dos últi-
mos 20 anos.

Contudo, a análise por setor 
mostra que os segmentos foram im-
pactados de formas diferentes, pelo 
menos nesse primeiro momento. 
Os mais afetados são vestuário, ve-
ículos automotores e couros e cal-
çados, que apresentaram as maiores 
quedas e os menores níveis no nível 
de atividade de abril.

A diminuição da demanda e a 
necessidade de fechamento de fá-
bricas fez com que esses segmentos 
operassem com menos de 25% da 

sua capacidade total.
Para os próximos meses, há sina-

lização de que a atividade possa se 
manter em níveis baixos em função 
da deterioração de dois indicadores 
importantes: nível de estoques e 
produção prevista. Enquanto o pri-
meiro indica estoques excessivos, o 
segundo aponta para forte desace-
leração da produção nos próximos 
três meses.

Comparando com crise anterior, 
entre o primeiro trimestre de 2014 
e o último de 2016, os efeitos noci-
vos da pandemia ficam ainda mais 
evidentes. Em abril, o Nuci médio 
da indústria está 15,9 pontos per-
centuais (p.p.) abaixo do mínimo 
observado durante a crise iniciada 
em 2014. Já os segmentos mencio-
nados acima foram ainda mais afe-
tados: vestuário se encontra 63,7% 
p.p. abaixo do mínimo do período 
de crise, enquanto couros e calça-
dos e veículos automotores se en-
contram -47,1% p.p. e -44,0% p.p., 
respectivamente.

Marcelo Casal Junior/ABr
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O Programa Pró-Brasil: alento ou tragédia?

Cúmplices da criseQue tal pensar na formatação  
dos novos produtos turísticos?

Uma das ações que se faz ne-
cessária é pensar no novo formato 
de produto que vamos oferecer. 
Ter em mente que o confinamento 
trouxe muitos problemas e que o 
nosso novo consumidor é diferen-
te. Para começar, a tendência será 
evitar lugares cheios e aglomera-
ções. Os deslocamentos serão fei-
tos em pequenos grupos, muitos 
familiares e vão buscar espaços 
abertos que tragam tranquilidade 
e sustentabilidade.

É a vez do ecoturismo e de pro-
gramas com atividades conjuntas 
baseados em normas de higieniza-
ção bem definidas com um aten-
dimento muito mais voltado para 
uma verdadeira interação com os 
que nos visitam do anterior for-
malismo às vezes existente.

A comercialização digital ga-
nhará cada vez mais força com 
formas empreendedoras de ven-
das baseadas também na forma 

como as empresas se compor-
taram durante a pandemia com 
ações solidárias, mas se manti-
veram contato com seus clien-
tes, fizeram um follow up para 
saber como estavam, buscaram 
soluções para viagens reservadas 
e não esqueceram de momentos 
importantes como aniversários, 
por exemplo.

Por outro lado, haverá por parte 
do novo cliente uma preocupação 
muito grande com temas globais 
como sustentabilidade, proteção 
de grupos vulneráveis ou ainda de 
escolhas voltadas para novas op-
ções de comercialização.

As agências terão que se rein-
ventar e não poderão mais se es-
pecializar, pelo menos num pri-
meiro momento em exportativo 
ou receptivo somente já que o tu-
rismo doméstico de curta distân-
cia será a bola da vez. Os guias de 
turismo terão papel fundamental 

nas novas descobertas e de verão 
ser cúmplices na nova forma de 
viajar com a utilização de seus 
talentos em não só informar mas 
tranquilizar e animar.

Os produtos não serão os mes-
mos e já devem começar a ser re-
pensados para que a cadeia pro-
dutiva sobreviva de forma unida 
e com um trabalho conjunto efe-
tivamente e não mais de mera 
concorrência ou preço. É hora de 
muita reflexão e simplesmente 
nos estruturar com solidez admi-
nistrativa mas com vontade muito 
maior de sobrevivermos em tem-
pos que não serão fáceis mas para 
os quais iremos encontrar solu-
ções.

q  Bayard Do Coutto Boiteux
Professor e escritor, trabalha 
voluntariamente no Instituto 

Preservale e na Associação de 
Embaixadores de Turismo do RJ.

O Brasil continua vivendo a sín-
drome da crise, para a qual foi ar-
rastado pela recessão econômica, 
manutenção de privilégios, adia-
mento da discussão das reformas 
e transtornos na área politica. Em 
nome delas, o desenvolvimento é 
sucessivamente adiado. Enquanto 
não ocorre, os braços continuam 
cruzados. Agora, por exemplo, a 
desculpa está na definição das re-
formas. Os negócios, antes devagar 
e muitas oportunidades perdidas, 
com a chegada da Covid-19, para-
ram de vez.

Cabe aos consultores, além de 
apontar caminhos próprios e inde-
pendentes para alcançar o desen-
volvimento, encaminhar saídas 
para debate. Nesse terreno, graças 
às múltiplas experiências, o olhar 
enviesado e crítico e à própria na-
tureza do nosso trabalho, os con-
sultores sabem caminhar. Essa 
tarefa pode e deve envolver os 
clientes, a mídia e as autoridades, 
apresentando propostas concretas 
para a retomada do crescimento 
econômico e social. Caso nada 
seja feito, seremos cúmplices da 

crise e responsáveis por mais uma 
década perdida.

Agora que o pico do coronaví-
rus se aproxima, nosso cotidiano 
mudou e não temos qualquer re-
ferência que nos sirva de bússola. 
Daqui para frente, os choques so-
cioeconômicos serão devastadores 
e transformações mais aceleradas 
no emprego e no trabalho.

Assim, os consultores precisam 
estar conscientes e persistir na tecla 
da redução das desigualdades e na 
busca de parcerias na América do 
Sul; aqui somos grandes em terri-
tório, PIB e população e contempo-
râneos.

A democracia permite e exige a 
participação de todos, o exercício 
da cidadania na sua plenitude; mor-
mente porque o peixe não entende 
lá muito bem o que é o mar…

Ademais, o passado já está feito, 
mas o presente pode servir de base 
para construir o futuro.

q  Luiz Affonso Romano
Consultor organizacional e de 

pessoas e CEO do Laboratório da 
Consultoria.

Anunciado no último dia 22 em 
cerimônia comandada pelo minis-
tro-chefe da Casa Civil, o general 
Braga Netto, o Programa Pró-Bra-
sil suscitou no autor desses comen-
tários impressões as mais contradi-
tórias.

A primeira foi de alento. Assim 
que tomei conhecimento da pro-
posta, pensei que finalmente algum 
integrante deste pretenso governo 
teria se dado conta do que, a es-
sas alturas, já deveria estar abso-
lutamente óbvio para todos: que a 
crise, agravada pela pandemia do 
Covid-19, será brutal, sem parale-
los na nossa história; que as suas 
consequências para a produção, 
as finanças e o emprego no Brasil 
serão muito profundas; e que a sua 
superação exigirá uma ação deci-
siva do Estado na retomada desses 
parâmetros cruciais para a estabili-
dade da sociedade brasileira.

No dia seguinte, desejando saber 
mais a respeito, procurei na inter-
net algum material relacionado ao 
programa. Descobri, então, a apre-
sentação oficial num power point 
de apenas sete telas (contando com 
a capa) que delineou o que, com 
muito boa vontade, poderíamos 
chamar as suas “linhas mestras”.

A princípio, o programa se divi-
de em dois módulos. O primeiro, 
“ordem”, enumera medidas “es-
truturantes” assim relacionadas: 
arcabouço normativo; investimen-
tos privados; segurança jurídica e 
produtividade; melhoria do am-
biente de negócios; e mitigação 
dos impactos socioeconômicos. 
O segundo, “progresso”, trata dos 
“investimentos” em duas frentes: 
obras públicas e parcerias com o 
setor privado.

Em seguida, uma tela intitulada 
“abrangência do programa” relacio-
nou as áreas a serem contempladas 
da seguinte forma: 1) Infraestrutu-
ra – transporte e logística; energia e 
mineração; desenvolvimento regio-
nal e cidades; telecomunicações; 2) 
Desenvolvimento produtivo – in-
dústria, agronegócio, serviços e 
turismo; 3) Capital humano – cida-
dania, capacitação, saúde, defesa, 
inteligência, segurança pública e 

controle da corrupção; e 4) Inova-
ção e tecnologia – cadeias digitais, 
indústria criativa e ciência. E como 
dimensões “viabilizadoras” dessas 
ações, foram elencadas finanças e 
tributação; legislação e controle; 
meio ambiente; institucional e in-
ternacional; e valores e tradições.

Por fim, quanto ao cronograma, 
o programa prevê a “implantação 
em larga escala” dos projetos a 
partir de outubro desse ano e seus 
resultados em duas fases: “ganhos 
rápidos”, de 2020 a 2022; e “cresci-
mento acelerado”, de 2023 a 2030.

De saída, dois dados ficaram 
claros dessa leitura. O primeiro, a 
visão “holística” dos idealizado-
res da proposta, abrangendo ações 
em diversas dimensões da vida na-
cional: infraestrutural, produtiva, 
financeira, social, ambiental e até 
ideológica. O segundo, a preten-
são de que o Pró-Brasil represente 
uma política de Estado, não apenas 
de governo, posto que o horizonte 
de execução e realização dos seus 
objetivos se estenderia pelos dois 
próximos mandatos presidenciais.

Com efeito, tudo isso poderia si-
nalizar um inesperado retorno aos 
tempos do que se convencionou cha-
mar de “planejamento econômico”, 
muito bem consubstanciado em ini-
ciativas como o Plano de Metas do 
governo de Juscelino Kubitschek e 
os planos nacionais de desenvolvi-
mento dos governos Medici e Geisel. 
Não por acaso, nem o “superminis-
tro” da Economia Paulo Guedes nem 
qualquer representante da sua equi-
pe compareceram ao lançamento do 
programa.

Também não por acaso, logo 
encontrei críticas ao Pró-Brasil, 
como no podcast do próprio dia 22 
produzido pelos comentaristas da 
Globo Miriam Leitão e Carlos Al-
berto Sardenberg. Então, Miriam 
chamou o programa de “PAC do 
Governo” Bolsonaro, remetendo o 
ouvinte aos governos Lula e Dilma 
associados à dita “nova matriz eco-
nômica” e à “irresponsabilidade” 
fiscal. Em seguida, afirmou que 
ele lembra os “planos de desenvol-
vimento” do passado, consistindo 
numa “coleção de projetos” como 

obras públicas e concessões.
Não obstante, Miriam prosse-

guiu, afirmando que o Pró-Brasil 
“não lembra o tempo atual”. Isso 
porque, segundo um membro da 
equipe de Guedes com o qual ela 
alegou ter conversado, o programa 
é ainda “embrionário” e “muito 
barulho por nada”. Na visão des-
se interlocutor, se for executado 
com “muito dinheiro público”, 
constituirá “aumento de gastos”; 
se “flexibilizar” as regras fiscais, 
acabando com o “teto dos gastos” 
públicos, representará um “tiro no 
pé” com consequências “imprevisí-
veis” e “previsíveis”, como deixar 
o país mais endividado e com mais 
“incerteza”, produzindo inflação e 
juros mais elevados no futuro.

Dessa forma, Miriam afirmou 
que, se a Casa Civil julgar que po-
derá fazer um plano “manu milita-
ri”, sem a participação da “equipe 
econômica” e sem seguir as suas 
recomendações, poderá levar ao 
“aprofundamento” da crise. Então, 
essa “divergência” entre a Econo-
mia e a Casa Civil poderá resultar 
numa “grande confusão”, provo-
cada pela ideia da “condução de 
tudo pelo Estado” enquanto esse 
tem “pouca capacidade de inves-
timento”. Assim, ela concluiu que 
o governo terá que “abrir espaço” 
no programa para o investimento 
privado, enquanto Sardenberg se 
limitou a considerar o programa 
um “erro”. 

É claro que o espírito do Pró-
Brasil é diametralmente oposto à 
visão de Miriam Leitão e Sarden-
berg, dois dos mais perenes e in-
fluentes porta-vozes do financismo 
no Brasil, assim como ao priva-
tismo extremista de Paulo Guedes 
e sua equipe. Afinal, o programa 
sugere restaurar, pelos próximos 
dez anos, o papel central do Estado 
como agente indutor do desenvol-
vimento. Portanto, não nos surpre-
endem as suas posições.

Não obstante, elas revelam que 
já começou a disputa pelos rumos 
a serem dados à administração fa-
zendária do país durante a crise, e 
os primeiros sinais indicam que o 
status quo financista saiu em van-

tagem. Reportagens subsequentes 
que li relatam que, na visão do ge-
neral Braga Netto, o governo não 
deverá abrir mão do “teto” dos gas-
tos na condução do Pró-Brasil, pois 
a “ala militar” vê os governos do 
PT como uma “lição” nesse senti-
do; que a expectativa da Casa Civil 
é que a maior parte dos recursos 
previstos no programa provenha da 
iniciativa privada, cabendo R$ 250 
bilhões em investimentos por meio 
de concessões e parcerias público-
privadas e ao governo apenas R$ 
50 bilhões em investimentos públi-
cos; e que o general promoveu uma 
reunião com o embaixador dos Es-
tados Unidos na qual pediu investi-
mentos das empresas desse país em 
auxílio ao programa.

Em suma, tudo indica que o Pró-
Brasil terá como foco oferecer ao 
capital privado, nacional e estran-
geiro, condições atraentes para 
os seus investimentos. Portanto, 
embora o general Braga Netto e 
os integrantes da Casa Civil já te-
nham percebido o que terá que ser 
feito pelo governo nos próximos 
anos para reativar e reorganizar o 
capitalismo no Brasil, demonstram 
permanecer míopes quanto ao quê 
fazer e como fazer.

Afinal, é preciso lhes perguntar: 
o que os faz crer que as iniciativas 
privadas, que já vinham falhando 
redondamente nos últimos anos em 
produzir a esperada “recuperação” 
da crise iniciada em 2014 – apesar 
de terem, desde então, extorquido 
da sociedade brasileira uma série 
de “reformas”, concessões e retira-
das de direitos – o farão justamente 
agora? O que os faz crer que o ca-
pital estrangeiro fluirá em volume 
significativo para o Brasil em meio 
àquela que poderá ser a maior de-
pressão da história do capitalismo 
mundial? Ou ainda, o que os faz, 
como militares, considerar que a 
retomada do desenvolvimento na-
cional, objetivo estratégico supre-
mo do Brasil nos próximos anos, 
deverá ser deixada à mercê de es-
colhas privadas?

É preciso que eles tenham clara 
consciência do que está por vir. Essa 
deverá ser a maior crise produtiva, 

financeira e social da nossa história. 
Retomar o desenvolvimento depois 
da atual paralisação não será uma 
opção, mas uma condição absoluta-
mente imperativa para a estabilidade 
social e política do Brasil nos próxi-
mos anos. Não teremos alternativa 
que não gerar, o quanto antes, mi-
lhões de empregos, investindo ma-
ciçamente em infraestrutura e reto-
mando a industrialização do Brasil, 
principalmente, nos setores essen-
ciais para a autonomia estratégica do 
país como a agroindústria, a defesa, a 
energia e – conforme estamos cons-
tatando da forma mais gritante nesse 
exato momento – o complexo indus-
trial da saúde.

Portanto, será missão do Esta-
do brasileiro, e de ninguém mais, 
liderar a retomada desse desenvol-
vimento por questões de segurança 
nacional, coesão social e até para a 
nossa própria viabilidade enquanto 
país. Considerações de ordem fis-
cal, embora importantes, não po-
derão se sobrepor a esse objetivo 
supremo, principalmente quando 
estão a serviço de interesses como 
esses que há pelo menos 25 anos 
mantém o Brasil subordinado à 
lucratividade pornográfica de um 
pequeno grupo de bancos e dos de-
tentores de ativos financeiros.

Para concluir, para recuperar o 
Brasil, será preciso livrá-lo da su-
bordinação a esses interesses. Será 
preciso subordinar as finanças aos 
interesses nacionais, as reposicio-
nando como instrumentos de pro-
moção das relações sociais do em-
prego, da produção, da circulação 
e do consumo, ou seja, do mundo 
real, onde vive a quase totalidade 
dos cerca de 210 milhões de brasi-
leiros.

Em suma, é preciso lembrar os 
generais que um país em desordem 
jamais teve ou terá ordem nas suas 
contas públicas. Não adiantará ten-
tar corrigir os rumos se se permitir 
que a tragédia da anomia social se 
instale entre nós.

q  Daniel Kosinski
Doutor em Economia Política 

Internacional, pesquisador da UFRJ e 
membro do Instituto da Brasilidade.
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Avança taxação de  
fortunas… na Argentina

Avança na Argentina o projeto para taxar grandes 
riquezas. A proposta de um grupo de deputados para 
criar um imposto extraordinário que teria os recursos di-
recionados para fortalecer o combate ao coronavírus tem 
apoio do governo do presidente Alberto Fernández. Um 
dos deputados que toca para frente o projeto é Máximo 
Kirchner, filho da vice-presidenta Cristina Kirchner. Nas 
redes e em parte da imprensa, estão chamando a nova 
contribuição de “Imposto Forbes”.

O projeto está em fase final de elaboração, mas deve 
taxar fortunas declaradas de pessoas físicas a partir de 
US$ 3 milhões, sem contar patrimônios empresariais. O 
número de contribuintes ficará em torno de 12 mil pes-
soas (0,03% da população). A expectativa é arrecadar 
entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões.

A cobrança não é novidade no país. Criado em 1974, 
tinha taxa de 1,25%, mas o liberal Mauricio Macri re-
duziu a alíquota para 0,25%. Era cobrado para quem 
tinha patrimônio bruto acima do equivalente a R$ 170 
mil, bem menos do que a proposta atual.

Quando se fala em cobrar sobre patrimônios milion-
ários, sempre se levanta a bandeira da fuga dos ricos. 
A França virou um exemplo recente, com famosos 
mudando do país. Mesmo assim, a cobrança chegou 
a representar 2% da arrecadação federal. O presidente 
Emanuel Macron reduziu o número de abrangidos pela 
taxa, e viu um levante – os coletes amarelos – que, entre 
outros pontos, o acusava de governar para os ricos.

Na Suíça, taxar fortunas representa 11% da arrecada-
ção; na Noruega, 7% da receita; na Colômbia, 4%. 
A alemanha encerrou a cobrança em 1997. Mas foi a 
primeira-ministra alemã, Angela Merkel, que, segundo 
o presidente argentino, lhe dirigiu a frase, em fevereiro: 
“Nunca entendi porque na Argentina os ricos não pagam 
mais impostos”.

No Brasil, para reforçar o caixa nessa crise, o sena-
dor tucano Plínio Valério (AM) sugeriu a votação ur-
gente do seu Projeto de Lei (PLP) 183/2019 que taxa 
as grandes fortunas. Valeria para quem tem patrimônio 
líquido superior a R$ 22,8 milhões, com alíquotas en-
tre 0,5% e 1%. Ele estima uma arrecadação de R$ 80 
bilhões.

Distribuição de créditos
A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 

(Absolar) propôs à Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) a doação dos créditos excedentes da geração dis-
tribuída às instituições de saúde que atuam no combate 
ao coronavírus.

 O Brasil possui 2,8 gigawatts (GW) de potência insta-
lada em geração distribuída, o que representa, em média, 
uma geração de energia elétrica equivalente a 408 GWh/
mês. Segundo cálculos da Absolar, com a doação de 5% 
desse total, seria possível proporcionar uma economia na 
conta de luz das instituições beneficiadas de aproxima-
damente R$ 11,4 milhões por mês.

A proposta recomenda a transferência, em caráter 
excepcional, dos créditos de energia elétrica por um 
período de seis meses. A medida requer uma adequa-
ção nas regras vigentes de compensação, para que os 
usuários da geração distribuída renovável pudessem 
doar, de forma voluntária, seus créditos para as insti-
tuições.

Descompasso
Oficialmente, Amazonas teve 425 mortes por Co-

vid-19. Só que em abril deste ano, só em Manaus, foram 
1.600 enterros a mais do que em abril de 2019. Das duas, 
uma: ou está havendo assassinatos em massa ou as es-
tatísticas oficiais estão errando por uma proporção de 4 
para 1.

Rápidas
O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) tem 

lives de terça a sexta. A primeira, às 16h, será so-
bre “Crise institucional e papel das instituições”. Os 
horários das outras variam. No Instagram @iabnacio-
nal ou no canal do IAB no YouTube *** A Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil) está 
perto de completar 30 debates ao vivo com executivos 
e especialistas debatendo como enfrentar o impacto do 
coronavírus nas organizações. Os encontros virtuais 
podem ser acessados na íntegra em youtube.com/user/
conarhvideos *** A primeira live do Projeto Giro 
IBMR será nesta terça-feira, às 17h, com debate sobre 
a Covid-19 e a população idosa no canal do YouTube 
(youtube.com/watch?v=wLdVxhnryt8&feature=you
tu.be) *** A Petrobras participará da Rio2C@Live, 
conferência online sobre inovação e criatividade que 
vai até 8 de maio. Confira a programação completa em 
rio2c.com/alive Assine o Monitor Mercantil

Moro quer divulgação 
completa do seu depoimento
Longe da Lava 
Jato defende o 
exercício legítimo 
e democrático  
da imprensa

A divulgação completa do 
depoimento dado pelo ex-
juiz da Lava Jato à Polícia 
Federal no último sábado (2), 
em Curitiba, foi pedida nes-
ta segunda-feira pela defesa 
do ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, ao Supremo Tribunal 
Federal (STF)), decisão cabe 
ao ministro Celso de Mello, 
relator do caso na Corte.

A petição assinada pelo 
advogado Rodrigo Sánchez 
diz que “considerando que 
a imprensa, no exercício 
do seu legítimo e demo-

crático papel de informar a 
sociedade, vem divulgando 
trechos isolados do depoi-
mento prestado pelo Reque-
rente em data de 02 de maio 
de 2020, esta Defesa, com 
intuito de evitar interpreta-
ções dissociadas de todo o 
contexto das declarações e 
garantindo o direito cons-
titucional de informação 
integral dos fatos relevan-
tes - todos eles de interesse 
público - objeto do presente 
Inquérito, não se opõe à pu-
blicidade dos atos pratica-
dos nestes autos, inclusive 
no tocante ao teor integral 
do depoimento prestado 
pelo Requerente.

Testemunhas ministeriais

No depoimento Moro ci-
tou nomes de ministros do 
atual governo para reforçar 
suas acusações contra o presi-
dente Jair Bolsonaro. Mesmo 
cauteloso em não implicar os 
ex-colegas de ministérios em 

situações ilegais disse que 
eles estavam presentes em 
reuniões com o presidente e 
foram mencionados apenas 
como eventuais testemunhas 
de falas ditas por Bolsonaro 
nos encontros.

Preocupados com os des-
dobramentos do depoimento 
e das supostas provas apre-
sentadas pelo ex-ministro da 
Justiça Sergio Moro à Polícia 
Federal e ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), o governo 
está orientando os ministros 
citados a não dar entrevistas 
sobre o caso, segundo infor-
mação é do jornal O Estado 
de S. Paulo.

Moro disse que Luiz Edu-
ardo Ramos, Augusto Hele-
no e Braga Netto estavam 
presentes quando Bolsona-
ro ameaçou demiti-lo por 
resistir à troca no comando 
da PF.

O Procurador-Geral da 
República, Agusto Aras, 
solicitou ao relator do in-
quérito no STF, ministro 

Celso de Mello, a oitiva 
dos três ministros.

Mudança de comando

O advogado de defesa de 
Moro, Rodrigo Rios disse 
que a mudança do comando 
da Polícia Federal do Rio de 
Janeiro reforça as acusações 
feitas por Moro que o ex-mi-
nistro fez a Jair Bolsonaro ao 
deixar o governo. A informa-
ção é do blog Bela Megale do 
do jornal O Globo. “As mu-
danças no seio da Superin-
tendência do Rio de Janeiro 
reforçam a veracidade das 
declarações de Sergio Moro, 
em especial que o desejo de 
troca por parte do presidente 
não era exclusivamente dire-
cionado à mudança de troca 
do diretor-geral”, afirmou 
Rios. Rolando Souza foi em-
possado nesta segunda-feira 
como superintendente da PF 
e uma das primeiras medidas 
foi trocar o comando da supe-
rintendência fluminense.

Câmara dos Deputados aprova PEC do Orçamento de Guerra
A Câmara dos Deputados 

aprovou nesta segunda-feira, 
em primeiro turno, o substi-
tutivo do Senado da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
10/20, chamada PEC do Or-
çamento de Guerra. Os par-
lamentares analisaram pro-
postas de modificações ao 
texto-base, que ainda podem 
retirar trechos da medida. O 
próprio presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
admite que o dinheiro não 
vai para as empresas e sim 
fundos, ou seja, bancos. 

A PEC cria um regime 
extraordinário fiscal, finan-
ceiro e de contratações para 
o enfrentamento pandemia 
do novo coronavírus no país 
e foi aprovada pela Câmara 
no início de abril. No en-
tanto, após modificações do 
texto no Senado, a proposta 
retornou para nova análise 
dos deputados. Em todo o 
programa para combater os 
efeitos da Covid-19 quase 
R$ 1 trilhão papéis no mer-
cado secundário e R$ 60 bi-
lhões para estados e municí-
pios para que de 200 milhões 
de brasileiros.

A medida flexibiliza tra-
vas fiscais e orçamentárias 
para dar mais agilidade à 
execução de despesas com 
pessoal, obras, serviços e 
compras do Poder Executivo 

e vai vigorar até o dia 31 de 
dezembro deste ano – mes-
mo prazo para o estado de 
calamidade pública causado 
pela pandemia.

O relator da PEC, depu-
tado Hugo Motta (Republi-
canos-PB), recomendou a 
aprovação integral do tex-
to oriundo do Senado. De 
acordo com parlamentar, a 
proposta viabiliza um acrés-
cimo de R$ 600 bilhões no 
Orçamento da União para o 
enfrentamento da emergên-
cia em saúde pública provo-
cada pelo novo coronavírus 
no Brasil.

Manutenção de empregos

Hugo Motta retirou da 
proposta o trecho que con-
diciona o recebimento de 
benefícios creditícios, finan-
ceiros e tributários, direta ou 
indiretamente, ao compro-
misso das empresas de ma-
nutenção de empregos. Se-
gundo Motta, a contrapartida 
já é uma garantia de medidas 
provisórias editadas pelo go-
verno federal.

“A retirada do [trecho] 
vem não como uma medida 
que não seja um compromis-
so desta Casa com os traba-
lhadores e com os empregos 
do país — algumas das me-
didas provisórias já propos-

tas pelo governo exigem a 
manutenção dos empregos. 
Acho, contudo, que, se criar-
mos um entrave e trouxer-
mos mais uma resistência 
para que as micro e as pe-
quenas empresas sejam aju-
dadas, nós não estaremos fa-
zendo o bem ao nosso país”.

No entanto, um destaque 
do Partido dos Trabalhado-
res, defende a manutenção 
do dispositivo aprovado pe-
los senadores.

“Entendemos que é im-
portante colocar que os em-
pregos sejam mantidos por 
aquelas empresas que vão 
ser beneficiadas por ação do 
governo. Ou seja, empresas 
que recebem benefícios de 
créditos, benefícios tribu-
tários ou benefícios finan-
ceiros, nessa fase do coro-
navírus, da União, direta ou 
indiretamente, têm que ter 
um comprometimento de 
manter os empregos”, disse 
a deputada Gleisi Hoffmann 
(PT-PR).

Títulos públicos

O relator da proposta re-
comendou ainda a rejeição 
da lista de títulos privados 
que o Banco Central poderá 
comprar segundo autoriza-
ção dada pela PEC. Dessa 
forma, a aquisição dos títu-

los ficará a critério do pró-
prio Banco Central.

“Em contato com o Banco 
Central, nós tivemos o cui-
dado de não trazer para essa 
matéria nenhum tipo de in-
segurança sobre as atitudes 
que o Banco Central terá a 
possibilidade de tomar nos 
próximos dias na compra de 
títulos. Nós também tivemos 
a preocupação de dar segu-
rança e dar transparência 
para não prejudicar as ações 
que o Banco Central poderá 
fazer de socorro à nossa eco-
nomia”, explicou o deputa-
do.

Pelo texto de Hugo Mot-
ta, serão retirados do texto 
as debêntures não conversí-
veis em ações; as cédulas de 
crédito imobiliário; os cer-
tificados de recebíveis imo-
biliários; os certificados de 
recebíveis do agronegócio; 
as notas comerciais; e as cé-
dulas de crédito bancário.

“O Banco Central fará lei-
lões de compra de ativos no 
mercado secundário, estabe-
lecendo as condições de vo-
lume, as características dos 
ativos e os preços de corte. 
Todos os portadores desses 
títulos poderão apresentar 
suas propostas através de 
bancos ou corretoras de va-
lores”, acrescentou o depu-
tado.

Covid-19: 40% querem comércio reaberto mesmo sem contenção
Para 40% dos brasileiros, 

deve ser permitido que comér-
cios abram suas portas mesmo 
sem que a Covid-19 esteja to-
talmente contida, a fim de que 
a economia se restabeleça. 
Este é o resultado do levanta-
mento mais recente da pesqui-
sa Tracking the Coronavirus, 
realizada semanalmente pela 
Ipsos com entrevistados de 14 
nações. A média global tam-
bém é de 40%.

Considerando todos os 
países ouvidos no estudo, o 
Brasil ficou em sexto lugar 
entre os que mais anseiam 
pela reabertura dos negó-
cios. O primeiro lugar do 
ranking ficou com a Rússia, 
com 60% dos participantes 
declarando ser favoráveis 
ao fim da quarentena para o 
comércio. Em segundo, está 

a China (58%) e, na terceira 
posição, a Itália (53%).

Na outra ponta da lista, 
o Reino Unido garantiu o 
pódio entre as nações mais 
cautelosas: apenas 23% dos 
entrevistados locais acredi-
tam que os comércios devem 
poder reabrir ainda que não 
haja a contenção do vírus. 
O Canadá ficou em segundo 
lugar, com 25%, e o Japão 
em terceiro, com 28%.

Também mais da meta-
de dos entrevistados no país 
externaram certo receio de 
voltar à rotina: 68% disseram 
que, caso os comércios abram 
suas portas e as viagens se res-
tabeleçam, sentirão preocupa-
ção ao sair de casa. A média 
entre todas as nações ouvidas 
é de 65%. Índia, Japão e Chi-
na são os mais temerosos en-

tre os 14 países participantes 
do estudo, com 78%, 77% e 
72%, respectivamente, dos 
participantes demonstrando 
insegurança com o retorno 
à vida pós-quarentena. Já os 
europeus Alemanha (44%), 
Itália (49%) e Rússia (57%) 
são os menos preocupados. A 
pesquisa, virtual, foi realizada 
com 28.029 adultos de 14 pa-
íses entre os dias 16 e 19 de 
abril de 2020. A margem de 
erro é de 3,5 p.p..

“Várias partes do mundo 
estão começando a sair da 
pandemia e a retomar caute-
losamente à vida normal, mas 
o coronavírus representará 
risco significativo até que va-
cinas sejam desenvolvidas”. 
A declaração é do principal 
especialista em emergências 
da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Mike Ryan, 
diretor-executivo do Progra-
ma de Emergências, Segundo 
ressaltou, embora muitos pa-
íses ainda estejam no olho do 
furacão, outros estão come-
çando a mostrar que é possí-
vel conter a doe’nça em algu-
ma medida. Nesse sentido, há 
esperança”, disse o especia-
lista à Reuters em entrevista 
virtual.

Após meses de severo blo-
queio, as pessoas na Itália e 
na Espanha começaram a 
desfrutar de um pouco mais 
de liberdade no domingo. 
Israel abriu algumas escolas, 
enquanto a Coreia do Sul dis-
se que iria relaxar ainda mais 
as regras de distanciamento 
social a partir de 6 de maio, 
permitindo a reabertura gra-
dual de negócios.



  Monitor Mercantil 4 Negócios & Empresas Terça-feira, 5 de maio de 2020

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br

Fogo no parquinho
No dia 20 de abril, poucas horas antes de caducar o 

prazo de aprovação da Medida Provisória 905/2019, que 
criou o contrato de trabalho verde e amarelo, o presidente 
do Senado mandou avisar ao presidente Jair Bolsonaro 
que a medida não seria analisada naquela Casa porque o 
tempo era curto e a matéria exigia reflexão mais profun-
da. A Câmara dos Deputados já havia apreciado o texto, 
com dezenas de acréscimos e substitutivos, e cabia agora 
ao Senado opinar sobre as mudanças e mandar o texto à 
sanção do presidente.

O presidente, certamente mal aconselhado por algum 
jurista de plantão, editou outra medida provisória, a de 
955, e revogou a anterior, a 905, e prometeu reeditar a 
medida, desta vez incluindo matérias relativas à pandemia 
do coronavírus. Com isso, Bolsonaro pensou ter driblado 
o STF e a Constituição Federal, mas quebrou a cara nos 
dois casos. Numa Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta por um partido político, e julgada pelo regime 
dos recursos repetitivos, o STF firmou o entendimento de 
que uma medida provisória rejeitada não pode ser reedi-
tada na mesma sessão legislativa. Além disso, o art.62, 
inciso 10 da Constituição Federal proíbe expressamente 
a manobra.

A questão mais crucial, agora, não é decidir o que fa-
zer com as tentativas de pedaladas do governo, pois para 
isso o STF está muito atento. O que advogados, empresas 
e juízes têm de fazer é decidir como ficam os contratos 
de trabalho verde e amarelo firmados pelas empresas en-
quanto a MP 905 estava em vigor. Essa medida, caso não 
se lembrem, trouxe profundas modificações na legislação 
celetista e, segundo a maioria dos juristas, arrochou os 
direitos dos empregados e deixou o sindicato à margem 
de toda a negociação, quase um ator coadjuvante de um 
script macabro. Para uma corrente de juspensadores, es-
ses contratos de trabalho perderam a validade com a revo-
gação da MP 905. Tudo volta a zero e vamos ter de resta-
belecer a velha e conhecida CLT. Para outros, os contratos 
de trabalho firmados na constância da MP 905 são válidos 
e devem ser observados até o final.

A primeira corrente, mais radical, não encontra amparo 
em lei e tem o inconveniente de criar insegurança jurídica 
e acrescentar a esse caldeirão de incertezas preocupação 
ainda maior às empresas. Rescindir os contratos de traba-
lho apenas porque a MP 905 foi revogada significa instau-
rar o caos nas obrigações que já são capengas diante do 
quadro que a própria pandemia já oferece.

Obrigações contraídas e contratos celebrados durante o 
prazo de vigência de uma medida provisória são válidos e 
obrigam os contraentes nos limites do contratado, mesmo 
que a medida provisória caduque ou, como no caso da 
MP 905, seja revogada pelo presidente da República. Os 
contratos de trabalho devem ser cumpridos até o fim. Ter-
minado o prazo de validade desses contratos, a empresa 
poderá ou não manter o trabalhador no emprego, passan-
do, esse contrato, a reger-se pela CLT, e não mais pela MP 
905, já revogada. Contratos novos devem ser celebrados 
com base na CLT. Qualquer decisão fora desta última al-
ternativa seria, como se diz popularmente, tocar fogo no 
parquinho.

SÊNECA S.A.
CNPJ: 29.982.220/0001-40

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Sêneca S.A., tem por ob-
jeto social a participação, direta ou indireta, em quaisquer sociedades ou em-
preendimentos, a administração de bens móveis ou imóveis, próprios ou de 
terceiros e a prestação de serviços de assessoria, consultoria e planejamento 
a empresas. 2. Apresentação das 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 emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram 
arredondadas para MR$ (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 
03/04/20, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo 
em 31/12/19. As DFs. consolidadas da Sêneca S.A. inclui a seguinte Cia., 
classificada para efeito de consolidação, como segue:
Empresa Participação Classificação
Carioca Empreendimentos Imobiliários S.A. 100% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, 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 
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: A Cia. classifica como disponibilidades 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 
mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. b. Contas a receber de clientes: 
A Cia., no exercício findo em 31/12/19, avaliou não haver necessidade de 
registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão 
é constituída quando existe uma evidência de que a Cia. não será capaz de 
recuperar os saldos a receber. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos 
tributários referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em 
compensações de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. 
d. Créditos e Débitos com partes relacionadas: As transações com par-

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/2019.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Ativo 15.573 15.418 15.745 15.589
Circulante 722 61 794 165
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 672 14 690 33
Contas a receber de clientes (3.b) 47 47 99 99
Créditos tributários (3.c) - - 1 32
Outros créditos 3 - 4 1

Não circulante 14.851 15.357 14.951 15.424
Realizável a LP 1.485 1.335 386 367
Adiantamento para futuro aumento capital 1.485 1.335 - -
Créditos com partes relacionadas (3.d) - - 364 346
Depósitos, cauções e retenções - - 22 21

Investimentos (3.e/4) 2.407 2.571 3.606 3.606
Imobilizado (3.f/5) 10.959 11.451 10.959 11.451
Passivo 15.573 15.418 15.745 15.589
Circulante 192 14 195 16
Fornecedores - 1 1 2
Impostos e contribuições sociais (3.g) 192 13 194 14

Não circulante 1.081 1.170 1.250 1.339
Débitos com partes relacionadas (3.d) - - 169 169
Adiantamento para futuro aumento capital 1.081 1.170 1.081 1.170

Patrimônio líquido (6) 14.300 14.234 14.300 14.234
Capital social 12.465 11.295 12.465 11.295
Ajuste de avaliação patrimonial 9.195 9.476 9.195 9.476
Prejuízos acumulados (7.360) (6.537) (7.360) (6.537)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) Controladora Consolidado

Notas 2019 2018 2019 2018
Receita bruta 544 544 624 604
 Impostos e contribuições (20) (20) (27) (26)
Receita operacional líquida 524 524 597 578
 Custo bruto (2) (6) (9) (6)
Lucro bruto 522 518 588 572
Receitas (despesas) operacionais (1.124) (1.763) (1.190) (1.817)
 Gerais e administrativas (159) (415) (1.724) (1.819)
 Resultado de equivalência patrimonial (3.e/4) (1.498) (1.348) - -
 Financeiras, líquidas 4 - 5 2
 Outras operacionais, líquidas 529 - 529 -
Resultado antes do IR e contribuição social (602) (1.245) (602) (1.245)
 IR e contribuição social (221) (42) (221) (42)
Prejuízo do exercício (823) (1.287) (823) (1.287)
Quantidade de ações (por lotes mil) 8.917 8.267 8.917 8.267
Prejuízo por ação - R$ (0,09) (0,16) (0,09) (0,16)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 

(Em MR$)

Capital
social

Ajuste de 
avaliação

patrimonial
Prejuízos

acumulados

Patri-
mônio
líquido

Saldos em 01/01/18 14.887 9.476 (5.250) 19.113
 Redução de capital social (3.592) - - (3.592)
 Prejuízo do exercício - - (1.287) (1.287)
Saldos em 31/12/18 11.295 9.476 (6.537) 14.234
 Aumento de capital social 1.170 - - 1.170
 Ajuste de avaliação patrimonial - (281) - (281)
 Prejuízo do exercício - - (823) (823)
Saldos em 31/12/19 12.465 9.195 (7.360) 14.300

Demonstrações dos Fluxo de Caixa em 
31/12/2019 e 2018 (Em MR$) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício (823) (1.287) (823) (1.287)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização (117) (117) (117) (117)
Equivalencia patrimonial 1.498 1.348 - -

Lucro (Prejuízo) do exercício ajustado 558 (56) (940) (1.404)
Variações nos ativos e passivos operacionais (64) 5.069 99 4.791
Tributos a recuperar - - 31 30
Créditos com partes relacionadas - 3.592 (18) 3.593
Outros créditos (3) - (3) 1
Depósitos, cauções e retenções - - (1) (1)
Adiantamento para futuro aumento capital (150) 309 - -
Fornecedores (1) - (1) -
Impostos e contribuições sociais 179 (2) 180 (2)
Adiantamento para futuro aumento capital (89) 1.170 (89) 1.170

Recursos líq. gerados (aplicados) nas ativ.
 operacionais 494 5.013 (841) 3.387

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Adições ao imobilizado 609 235 609 235
Investimentos (1.334) (1.644) - -
Ajuste de avaliação patrimonial (281) - (281) -
Aumento (Redução) de capital social 1.170 (3.592) 1.170 (3.592)

Recursos líq. ger. (aplicados) nas ativ. de financ. 164 (5.001) 1.498 (3.357)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 658 12 657 30
Demonstração do aumento no caixa e equiv. de caixa:

No início do exercício 14 2 33 3
No fim do exercício 672 14 690 33

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 658 12 657 30

tes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há 
encargos financeiros nem prazos de vencimento para essas transações. e.
Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas são contabili-
zados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, 
a participação da Cia., no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido das 
controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração de lucro líquido 
ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas em reser-
vas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como 
receita (ou despesa) operacional. As DFs. das sociedades controladas são 
elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessá-
rio, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo 
com as adotadas pela Cia. f. Imobilizado: O custo de um item de um ativo 
tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios 
econômicos associados ao item fluirão 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 depreciação dos ativos são revisados 
pelo menos ao final de cada exercício. g. Impostos e contribuições sociais: 
Valores referentes a provisão para pagamentos de tributos federais, estaduais 
e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. h. 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 recuperável. Quando 
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2019 e 2018 não foram identificados 
ajustes a serem contabilizados. I. Declaração 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.consoli-
dadas foram preparadas de acordo com as Normas IFRSs emitidas pelo IASB 
e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC e 

aprovados pelo CFC e pela CVM.
4. Investimentos (Controladora): Participação 2019 2018
Carioca Empreendimentos Imobiliários 
S.A. 100% 2.407 2.571
5. Imobilizado: Consolidado

Taxas Custo
Depre-
ciação _ 2019 2018

Terrenos - 9.774 - 9.774 10.122
Edifícios e benfeitorias 
Imobilizado 5%

2.866
12.640

(1.681)
(1.681)

1.185
10.959

1.329
11.451

6. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/19, está representado por 8.917.064 ações (8.267.064 em 
31/12/18) ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. b. Ajuste de 
avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-
-se à variação do valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao 
valor justo em seus saldos iniciais. A administração considera que os valores 
de mercado refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. 7.
Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se regis-
trados em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018 por valores compatíveis 
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru-
mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
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 instru-
mentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As 
políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para iden-
tificar 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. 8. Eventos subsequentes: A
Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da presente DF. e a data 
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
A DIRETORIA - CONTADORA - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2.

Venda do varejo cai 25,1% em março
A Getnet, empresa de 

tecnologia do Santander 
especializada em soluções 
digitais de meios de paga-
mento, lançou o IGet, índice 
que reflete o desempenho do 
comércio varejista brasileiro 
a partir do volume de tran-
sações de estabelecimentos 
que utilizam suas máquinas 
de cartões. O Departamento 
Econômico do Santander, 
responsável pela análise dos 
dados, utiliza a metodologia 
“same store sales”, ou seja, 
compara as vendas das mes-
mas lojas desde o início da 
série, retroativa a janeiro de 
2016.

O primeiro resultado di-
vulgado, referente ao últi-
mo mês de março, reflete o 
forte impacto das ações de 
isolamento social sobre o 
varejo em estados e municí-
pios brasileiros. A queda na 
comparação mês a mês foi 
de 25,1%, e de 37,1% em 12 
meses.

“Os resultados mos-
tram que as ações neces-
sárias ao enfrentamento 
da pandemia causaram um 

baque sobre o varejo nas 
últimas semanas de mar-
ço, mas em abril já vemos 
uma reação nas transações 
online, que vêm superan-
do nossas expectativas”, 
adianta Pedro Coutinho, 
CEO da Getnet. “Além 
disso, nossa plataforma 
de e-commerce está apta a 
aceitar transações do Co-
ronavoucher, estimulando 
vendas e dando liquidez 
aos pequenos negócios, 
que são os mais afetados 
pela situação atual.”

O Índice Getnet Pondera-
do (IGetp), que atribui aos 
desempenhos setoriais os 
mesmos pesos da Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC) 
do IBGE, sinalizou queda 
mensal de 16,4% em mar-
ço, ou 18,8% no ano. A di-
ferença de ponderação entre 
as duas pesquisas se deve ao 
fato de que os setores utili-
zam o cartão como meio de 
pagamento em diferentes 
proporções.

No conceito de varejo 
restrito (limitado a seis ca-
tegorias, como na PMC), o 

IGetp aponta retração men-
sal de 16,4%, enquanto o 
ampliado (incluindo Mate-
riais de Construção e Veícu-
los) indica queda de 24,8%, 
descontados os fatores sa-
zonais. Com base nos dados 
do IGet, o Santander projeta 
um resultado de -7,0% para 
o varejo restrito, na pesquisa 
do IBGE, e de -16,2% para o 
conceito ampliado.

“O IGet é um indicador 
coincidente, ou seja, tende a 
acompanhar o índice oficial, 
mas nos fornece uma leitura 
antecipada a partir de uma 
base privilegiada, que ten-
de a refletir cada vez mais o 
comportamento real da eco-
nomia, na medida em que os 
meios de pagamento eletrô-
nico crescem na preferência 
dos consumidores”, explica 
o economista Lucas Nobre-
ga Augusto, do Santander 
Brasil.

O indicador da Getnet 
também oferece uma leitura 
por setores, que, em março, 
aponta Supermercados e Ar-
tigos Farmacêuticos como 
os menos afetados pela re-

dução na atividade, com 
quedas de 4,3% e 8,4%, res-
pectivamente. As maiores 
retrações foram registradas 
em Vestuário (-39.5%) e 
Móveis e Eletrodomésticos 
(-39%).

No recorte regionalizado 
também pode ser percebida 
uma correlação do indicador 
do varejo com a incidência 
de casos de covid-19. No 
grupo dos que tiveram o va-
rejo mais impactado em mar-
ço estão São Paulo (-25,0%), 
Rio de Janeiro (-31,0%) e 
Amazonas (-25,5%) na va-
riação mensal. A íntegra do 
estudo, incluindo as séries 
históricas desde março de 
2016 estão disponíveis no 
site http://www.santander.
com.br/economia.

O índice leva em conside-
ração mais de 47 mil estabe-
lecimentos que utilizam (de 
forma recorrente) a Getnet 
como meio de pagamento 
desde dezembro de 2015, 
de diferentes tamanhos, seg-
mentos e regiões, de modo a 
representar todo o perfil de 
clientes do País.

O varejo de veículos se-
minovos e usados registrou 
em média perda de 62,58% 
no volume de vendas no mês 
de abril em comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior. O dado é fruto do 
levantamento da Auto Ava-
liar, com base nas transações 
realizadas entre 3,2 mil con-
cessionárias e cerca de 30 
mil lojistas multimarcas no 
Brasil.

Segundo análise na plata-
forma da Auto Avaliar, que 
congrega mais de 75% do 
mercado de repasse de se-
minovos e usados entre os 
distribuidores e as lojas de 
rua no país, Sergipe registra 
maior perda entre os esta-
dos, com 88,9% de queda, 
seguido por Alagoas, com 
83,3%, e Tocantins, com 
80%.

A análise foi feita com 
base nas transações de semi-
novos e usados entre conces-
sionárias e lojistas no Brasil 
nas datas de de 1 a 19 de 
abril deste ano, auge da pan-

demia e isolamento social no 
País, em comparação com o 
mesmo período do exercício 
anterior. No total, foram ava-
liadas cerca de 7,4 mil nego-
ciações no varejo brasileiro 
de automóveis.

Entretanto, os estados de 
Roraima e Espírito Santo re-
gistraram aumento no volu-
me de transações no período, 
com 200% e 14,6% de cres-
cimento, respectivamente.

Em contrapartida, o vare-
jo de automóveis comprou e 
vendeu cerca de 18 mil veí-
culos seminovos e usados no 
mês de janeiro na plataforma 
de repasse online da Auto 
Avaliar. O volume represen-
ta cerca de 10% do total de 
venda de modelos zero qui-
lômetro pelas distribuidoras 
no período, com 184 mil uni-
dades emplacamentos.

O montante negociado 
na plataforma da empresa é 
38% maior em relação a ja-
neiro do ano anterior, quan-
do foram registradas cerca 
de 13 mil unidades vendidas.

Segundo dados da plata-
forma Auto Avaliar, o co-
mércio eletrônico de veícu-
los seminovos e usados no 
Brasil atingiu a cifra de R$ 
5,2 bilhões em negócios no 
ano de 2019. A movimenta-
ção financeira é 53% maior 
em relação ao período do 
exercício anterior, quando 
as vendas somaram R$ 3,4 
bilhões.

As distribuidoras comer-
cializaram no ano passado 
cerca de 180 mil automó-
veis pela plataforma da Auto 
Avaliar, um crescimento de 
41% em comparação com o 
ano anterior. O valor médio 
das vendas foi de R$ 28,8 
mil por veículo em 2019.

Segundo JR Caporal, 
CEO da Auto Avaliar, o va-
rejo de automóveis tem sido 
afetado amplamente pela 
queda da atividade econô-
mica causada pelo isola-
mento social no combate 
ao novo coronavírus. “Por 
outro lado, as negociações 
pela internet podem ser 

uma boa alternativa para 
concessionárias e lojistas 
neste momento”, diz. “Por 
isso, que oferecermos ao 
mercado o sistema de Ava-
liação Online, que permite 
ao consumidor enviar pela 
internet para as conces-
sionárias as informações e 
fotos do carro ofertado na 
troca por um novo modelo. 
Na sequência, os distribui-
dores avaliam os dados e 
retornam com uma possi-
bilidade de negociação”, 
acrescenta.

“De qualquer forma, o re-
passe online de seminovos 
é atualmente uma estratégia 
utilizada pelo varejo auto-
mobilístico para ampliar 
seus negócios no Brasil, em 
paralelo com as vendas de 
zero quilômetro. O uso de 
uma plataforma B2B para 
comércio de veículos traz 
mais agilidade e garante, so-
bretudo, maior transparência 
no repasse de automóveis 
feito entre concessionárias e 
lojistas”, conclui.

Comércio de carros usados cai 62,58%
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Diferenças entre 
denominações de 
origem e marcas

Como no último artigo, falamos sobre a praga da 
Phyloxera vastatrix no mundo do vinho fino (feito de 
uvas viníferas), fazendo certas analogias com o momento 
atual, decidi continuar com um tema importante, em par-
te também relacionado com os impactos desta praga em 
algumas regiões. Vou falar sobre a criação das Denomi-
nações de Origem, especialmente presentes no mercado 
agroalimentar como um sinalizador de qualidade, embora 
ainda pouco compreendido pelo consumidor brasileiro.

Como eu disse no último artigo, a Filoxera chegou num 
momento de glória para algumas regiões produtoras que 
abasteciam o mercado de alta qualidade. Nas primeiras 
décadas do século XX, o cenário era outro, com evidentes 
impactos impostos pela devastação dos vinhedos, dentre 
eles, um fenômeno, recorrente no mundo do vinho, im-
pulsionado pela escassez de alguns produtos: a falsifica-
ção de vinhos.

Essa prática oportunista sempre ocorreu e acabou con-
tribuindo para a criação de instrumentos de regulamen-
tação e proteção da qualidade dos vinhos. Assim nasceu 
o sistema francês de Appellation d’Origine Contrôllée 
(AOC), inaugurado pelo mundo do vinho e, posteriormen-
te, estendido aos demais campos agroalimentares france-
ses, bem como hoje adotado em grande parte da União 
Europeia e em processo de implementação mundial. Na 
verdade, o sistema francês aprimorou o modelo da pri-
meira demarcação de produção regional, sancionada no 
Douro, Portugal, pelo Marquês de Pombal em 1756, para 
proteger os vinhos do Porto. O conceito que fundamenta 
os sistemas de D.O.s é chamado de Indicações Geográfi-
cas.

Trata-se de um sistema que legitima e institucionaliza 
certo tipo de produção como uma prática cultural vincu-
lada a uma origem. A partir de um levantamento de um 
grande número de elementos que caracterizam aquela 
produção (limites geográficos, aspectos geológicos, ma-
téria prima, métodos de produção e perfil organoléptico), 
são criados os Regulamentos de Uso, que servem de re-
ferência para a validação coletiva e reconhecimento dos 
vinhos como sendo representativos de uma Denominação 
de Origem. Apesar de servir como um instrumento de 
promoção do produto, que lhe confere mais importância 
e credibilidade no mercado, inclusive para praticar preços 
superiores, o signo da D.O., simbolicamente falando, faz 
um caminho de certo modo oposto ao das marcas.

As marcas mercadológicas, registradas como identida-
des visuais e simbólicas das empresas, produtos, serviços 
e instituições, buscam sintetizar uma proposta comercial 
pela associação de valores a uma imagem, um símbolo. 
Desde que não exista um registro similar, você pode dar 
nome de algum lugar para uma empresa que nada tenha a 
ver com este nome no passado e simplesmente fazer um 
trabalho de comunicação, de modo a construir no imagi-
nário do público a relação entre o nome e o que a empresa 
faz.

Já o trabalho de associação que se constrói pelas De-
nominações de Origem parte de uma relação preexistente 
entre um produto já reconhecido como típico de uma re-
gião, sem que isso estivesse institucionalizado, e, a partir 
desse momento, ele incorpora o símbolo da região como 
parte de si mesmo. O nome da Denominação de Origem 
toma de empréstimo o nome da região, cidade ou vilarejo 
no qual ele é feito. E é aí que se configura uma fundação 
mais legítima do produto – já que ele carrega um nome 
que deve ser referendado pela tradição, herança cultural e 
território de origem. Não que isso impeça os atos falsifi-
cadores, mas ele dificulta essa empreitada.

Símbolo e produto e tudo o mais que está associado a 
ambos se fundem. Bordeaux não é só uma cidade, bem 
como o seu vinho nunca poderá ser de outro lugar, mes-
mo que seja feito com as mesmas uvas, mesmo corte e 
apresentando características sensoriais semelhantes. Este 
é um tema complexo e polêmico, até porque o que o con-
ceito sugere nem sempre é praticado. No próximo arti-
go, vou falar das diferenças entre modelos de indicações 
geográficas implementados em diferentes países, o vetor 
inflacionário de algumas D.O.s, bem como sobre as re-
sistências ao uso desses signos portadores de identidade, 
mas em certa medida muito conservadores para as inova-
ções do mercado.

Participe das aulas online ou presenciais, ministradas 
por Míriam Aguiar. Siga a sua série de podcasts (Vinhos 
etc.) sobre vinhos disponível em 8 plataformas. Insta-
gram: @miriamaguiar.vinhos, e-mail: maguiarvinhos@
gmail.com

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECE-
BIVEIS IMOBILIARIOS DA 18ª E 19ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e 
“CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a 
Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis 
Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 25/05/2020, às 12 horas, em primeira convocação. Con-
forme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, 
o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação 
recebida da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 
(“Socicam”), solicitando carência no pagamento de amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para 
a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar por conceder carência de 3 (três) meses, a contar da 
parcela vincenda no mês de maio de 2020, de forma retroativa, sendo que as parcelas compostas por juros e amorti-
zação não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI de forma linearmente 
proporcional às amortizações subsequentes, sem importar em alteração do prazo vencimento da Emissão. 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, sendo, ainda, observado aquilo que foi comunicado no fato 
relevante de 04 de maio de 2020; (ii) deliberar pela suspensão na obrigatoriedade de renovação da nota de classifi-
cação de risco de crédito da Emissão; Conforme o fato relevante divulgado pela Emissora em 04 de maio de 2020, 
determinados titulares, representando a maioria dos CRI em circulação, e a Cedente/Devedora - Socicam, realizaram 
negociações privadas, chegando a bom termo acerca da concessão de garantias adicionais pela Socicam, de forma 
a serem aprovadas as solicitações da Socicam, com as seguintes condições: (a) qualquer pagamento de créditos 
imobiliários no período da carência, se ocorrer, será destinado ao pagamento exclusivo de amortizações extraordi-
nárias dos CRI Sênior, reduzindo o saldo devedor e, proporcional e linearmente, as amortizações futuras, estando a 
Emissora autorizada a realizar tais amortizações por conta e ordem, sem que a Socicam incorra em qualquer multa; 
(b) suspensão dos pagamentos ao CRI Subordinado até que as amortizações extraordinárias mencionadas no item 
anterior permitam que se atinja a curva de amortização original do CRI Sênior, calculada conforme o critério anterior 
a concessão da carência, autorizando a Emissora a realizar amortizações extraordinárias do CRI Sênior por conta e 
ordem, sem que a Socicam incorra em qualquer multa, até o limite do atingimento da curva de amortização original do 
CRI Sênior, além desse limite continua válido o prêmio definido na cláusula 3.2 do Contrato de Cessão; (c) a Socicam 
se obrigou a não fazer nenhuma distribuição de lucros a partir da Holding FMFS (fiadora) ou nenhuma transação com 
partes relacionadas (acionistas da FMFS) até o catch-up integral da curva original do CRI Sênior, calculada conforme 
o critério anterior a concessão da carência; (d) inclusão do sócio da Socicam Sr. José Mário Lima de Freitas (CPF: 
048.426.288-20) como garantidor (avalista ou fiador) da Emissão; e (e) inclusão de evento de avaliação na Emissão, 
considerando o percentual mínimo de razão de garantia mínimo de 115% sobre o valor do próximo pagamento mensal 
do CRI Sênior. O não atingimento desse percentual, em três meses alternados ou consecutivos, em cada período 
móvel de 12 (doze) meses, cuja data de início do acompanhamento será julho de 2020, dará causa a evento de ava-
liação e a subsequente convocação de assembleia de titulares para a deliberação pelo vencimento antecipado ou não 
do CRI. Considerando que, em virtude das negociações realizadas entre a Socicam e os Titulares, a ordem do dia da 
assembleia geral de titulares com data de 20 de abril de 2020 precisou ser alterada, sendo assim, a Emissora informa 
que faz-se necessária a convocação de nova assembleia geral de titulares. Procedimento de resposta à Consulta: 
A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura 
e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que 
comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamen-
tos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 25/05/2020 aos 
cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. 
As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI repre-
sentando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da 
ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, apro-
vando-se as matérias constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias 
para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo 
do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, 
podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário. A 
presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será 
enviada, pelo agente fiduciário, 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. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do 
dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, res-
pectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 27 de maio de 2020.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 18ª e 19ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZA-
DORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. DE 25 DE MAIO DE 2020. Anexo I . Consulta formal dos CRI da 
5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. Termo de Apuração de Votos:
Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM(  ) NÃO(  ); Com relação ao 
item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM(  ) NÃO(  ).
Nome do titular ou representante por extenso:
Assinatura:

CIDIMAR DE ALMEIDA DE MAGALHÃES
PERES

A JCL Publicidade e seus familiares comunicam o falecimento do 
seu querido Peres, ocorrido no dia 04 de maio e pede orações por 
sua alma.

1954 – 2020

BLU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/MF N° 31.494.699/0001-17

NIRE 33.3.0032814-9
EXTRAVIO: Comunicamos a to-
dos interessados e ao público em 
geral, para todos os fins e efeitos, 
em especial para os fins do artigo 
34 da Instrução Normativa n° 11, 
de 09/12/2013, do Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e 
Integração, que o Livro n° 1 de Re-
gistro de Debêntures Nominativas, 
o Livro n° 1 de Registro de Ações, 
o Livro nº1 de Registro de Debên-
tures Nominativas e o Livro nº 1 de 
Registro Transferência de Ações 
Nominativas da Blu Pagamentos 
S.A., companhia fechada, com sede 
na Av. Olegário Maciel, n° 101, Sala 
303, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22621-200, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 31.494.699/0001-
17, com NIRE 33.3.0032814-9, fo-
ram extraviados. Nada mais tendo a 
declarar, a Companhia disponibiliza-
-se a prestar quaisquer informações 
ou esclarecimentos adicionais que 
venham a ser necessários. Rio de 
Janeiro, RJ, 16/03/2020.

Exportações do setor agropecuário 
registram aumento de 17,5%

As vendas externas da 
agropecuária brasileira ti-
veram um crescimento de 
17,5% pela média diária 
nos quatro primeiros meses 
do ano, comparando com 
igual período do ano ante-
rior. Apesar da pandemia do 
Novo Coronavírus, o traba-
lho de abertura de mercado 
para os produtos agropecuá-
rios brasileiros continua tra-
zendo bons resultados para o 
país. Houve aumento das ex-
portações para a Ásia, com 
destaque para a China.

A participação do agro no 
total das exportações pas-
sou de 18,7% em 2019 para 
22,9% em 2020.

Os produtos que tiveram 
aumento no período fo-
ram: soja (+ 29,9%, de US$ 
8.968,3 milhões para US$ 
11.653,7 milhões), algodão 
em bruto (+ 69,5%, de US$ 
659,2 milhões para US$ 

1.117,6 milhões), madeira 
em bruto (+ 28,9%, de US$ 
26,1 milhões para US$ 33,6 
milhões), mel natural (+ 
17,2%, de US$ 18,4 milhões 
para US$ 21,6 milhões), es-
peciarias (+ 3,2%, de US$ 
85,7 milhões para US$ 88,5 
milhões).

Segundo dados divul-
gados nesta segunda-feira 
pelo Ministério da Eco-
nomia, no mês de abril 
de 2020 as exportações 
brasileiras somaram US$ 
18,312 bilhões e as impor-
tações, US$ 11,611 bilhões, 
com saldo positivo de US$ 
6,702 bilhões e corren-
te de comércio de US$ 
29,923 bilhões. No ano, 
as exportações totalizam 
US$ 67,833 bilhões e as 
importações, US$ 55,569 
bilhões, com saldo positi-
vo de US$ 12,264 bilhões 
e corrente de comércio de 

US$ 123,402 bilhões. Di-
ferentemente do quadro 
mundial, o Brasil manteve 
sua balança praticamente 
estável.

Alguns produtos do agro-
negócio bateram recordes 
históricos mensais de expor-
tações em volume no mês de 
abril, como soja, com 16,3 
milhões de toneladas; farelo 
de soja, com 1,7 milhão de 
toneladas; carne bovina fres-
ca, refrigerada ou congelada, 
com 116 mil toneladas; car-
ne suína, com 63 mil tone-
ladas e algodão bruto, com 
91 mil toneladas. Por outro 
lado, tiveram queda: trigo, 
centeio e milho não moído, 
exceto milho doce, café não 
torrado, animais vivos, fru-
tas e nozes.

Ásia

As exportações brasi-

leiras (de todos os setores) 
para a Ásia subiram 15,5% 
no primeiro quadrimestre do 
ano, na comparação com o 
mesmo período de 2020. O 
mercado asiático passou a 
representar 47,2% do total 
de nossas exportações.

Apesar do impacto da 
pandemia sobre a economia 
chinesa, as exportações bra-
sileiras para a China cres-
ceram 11,3% no período, 
com destaque para a soja (+ 
28,5%), carne bovina fresca, 
refrigerada ou congelada (+ 
85,9%), carne suína fresca, 
refrigerada ou congelada 
(+153,5%) e algodão em 
bruto (+ 79,%).

Os números do primeiro 
quadrimestre mostram que, 
em dólares, a China com-
prou do Brasil o triplo do 
importado pelos Estados 
Unidos e o dobro demanda-
do pela União Europeia.

Só metade dos MEIs, micros e informais 
conseguirão se manter por mais de 30 dias

Com o avanço da Co-
vid-19 no Brasil, trabalha-
dores lutam para sobreviver 
às consequências da crise 
econômica gerada por essa 
pandemia mundial. De acor-
do com a pesquisa “Raio-X 
do pequeno empreendedor 
brasileiro”, feito pela Me 
Poupe! Research em parce-
ria com a Toluna e IMO In-
sights, 50% dos Micro Em-
preendedores Individuais, 
Micro Empresas e Informais 
(pessoas sem CNPJ) pos-
suem capital para continuar 
suas atividades apenas por 
mais de 30 dias. Além disso, 
somente 27% das pequenas 
empresas conseguiriam se 

manter por mais 60 dias, se 
a situação econômica do país 
não melhorasse. Pensando 
nisso, a Me Poupe! lançou 
no dia 4/5 o SOS Me Pou-
pe!, uma plataforma inédita 
que chega com a missão de 
resgatar esses profissionais 
que movem a economia bra-
sileira.

O SOS Me Poupe! visa 
consolidar em um mesmo 
espaço todas as informações 
para apoiar profissionais au-
tônomos, micro e pequenos 
empreendedores, e até pes-
soas que buscam uma nova 
oportunidade de emprego ou 
fazer renda extra nesse pe-
ríodo. A plataforma contará 

com um espaço de “vitri-
ne” para esses profissionais 
divulgarem seus produtos e 
serviços de maneira gratuita 
aos milhões de seguidores 
da Me Poupe!, e em breve 
apresentará desde dicas e 
conteúdos de negócios e fi-
nanças, até análises sobre 
como se beneficiar das ações 
que bancos e empresas estão 
realizando.

“Nossa economia é base-
ada nesses pequenos empre-
endedores, mas ao mesmo 
tempo, são essas pessoas que 
estão sentindo os maiores 
impactos econômicos com o 
avanço da Covid-19 no país. 
Por isso, criamos o SOS Me 

Poupe!: queremos resgatar 
os pequenos para eles saírem 
dessa crise melhor que entra-
ram. Inclusive, a plataforma 
também trará conteúdos para 
ajudar quem quer começar a 
empreender nesse momento, 
tanto porque precisa de uma 
nova fonte de renda ou por-
que busca uma renda extra”, 
conta Nathalia Arcuri, fun-
dadora da Me Poupe!.

Ainda sobre a pesquisa, 
realizada em nível nacio-
nal, 75% dos entrevistados 
estão fora da CLT, ou seja, 
não tem acesso a benefícios 
como seguro desemprego, 
caso fiquem sem a fonte de 
renda dos seus trabalhos. 
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ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 03.772.677/0001-36

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às 
DFs. relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019.

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

Notas 2019 2018 2019 2018
Ativo 833.192 761.740 1.074.234 983.499
Circulante 3.627 6.249 59.799 55.496
  Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 3.216 5.888 6.875 13.424
  Contas a receber de clientes (3.b) - - 1.286 1.508
  Estoques (3.c) - - 15.366 12.551
  Créditos com partes relacionadas 79 79 79 79
  Dividendos a receber 4 4 35.167 27.015
  Créditos tributários (3.d) 328 278 762 691
  Outros créditos - - 264 228
Não Circulante 829.565 755.491 1.014.435 928.003
Realizável a longo prazo 1.672 1.744 3.128 3.211
  Créditos com partes relacionadas 1.368 1.326 2.214 2.196
  Depósitos, cauções e retenções 304 295 526 504
  Outros créditos - 123 388 511
Investimentos (3.e/4) 827.893 753.747 915.554 828.591
Imobilizado (3.f/5) - - 95.753 96.201
Passivo 833.192 761.740 1.074.234 983.499
Circulante 48 45 5.700 5.374
  Fornecedores (3.g) - 5 4.134 4.199
  Impostos e contribuições sociais (3.h) 48 40 1.219 838
  Débitos com partes relacionadas - - 150 150
  Outros débitos - - 197 187
Não Circulante 17.855 17.855 18.695 18.717
  Débitos com partes relacionadas 17.855 17.855 18.695 18.717
Patrimônio Líquido (6) 815.289 743.840 815.289 743.840
  Capital social 524.933 524.933 524.933 524.933
  Reservas de capital 14.305 14.305 14.305 14.305
  Reserva de lucros 225.599 153.651 225.599 153.651
  Ajuste de avaliação patrimonial 50.739 50.951 50.739 50.951
  Outros resultados abrangentes (287) - (287) -
Participação de acionistas não controladores       - - 234.550 215.568

815.289 743.840 1.049.839 959.408

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018 
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação)

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Receita bruta - - 14.144 10.995
     Deduções da receita bruta - - (178) (305)
Receita operacional líquida - - 13.966 10.690
     Custo bruto - - (8.901) (8.336)
Lucro bruto - - 5.065 2.354
Receitas (despesas) operacionais: 137.204 145.527 172.358 193.281
     Gerais e administrativas (722) (126) (6.150) (5.697)
     Resultado financeiro, líquido 169 126 374 378
     Outras operacionais, líquidas - 33 529 33
     Resultado de equivalência patrimonial (3.e/4) 137.757 145.494 177.605 198.567
Lucro antes da contribuição social e do IR 137.204 145.527 177.423 195.635
     Contribuição social e imposto de renda - (7) (37.569) (61)
Lucro líquido antes da participação minoritária 137.204 145.520 139.854 195.574
     Participação de acionistas não controladores - - (2.650) (50.054)
Lucro líquido do exercício 137.204 145.520 137.204 145.520
Quantidade de ações (por lotes mil) 302.791 302.791 302.791 302.791
Lucro líquido por ação - R$ 0,45 0,48 0,45 0,48
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício Notas 137.204 145.520
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Ajuste de avaliação patrimonial (6) (212) -
  - Outros resultados abrangentes (6) (287) -
Resultado abrangente do exercício 136.705 145.520

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Atribuível aos acionistas da Controladora

Reservas de lucros Ajuste de Outros Participação Patrimônio
Capital
social

Reserva  
de capital

Reserva
legal

Reserva para 
investimento

avaliação  
patrimonial

resultados  
abrangentes

Lucros  
acumulados

Patrimônio 
líquido

dos não  
controladores

líquido
total

Saldos em 01/01/2018 524.933 14.305 18.928 84.239 50.951 - - 693.356 202.769 896.125
Lucro líquido do exercício - - - - - - 145.520 145.520 - 145.520
Destinação do resultado do exercício: -
    Reserva legal - - 7.276 - - - (7.276) - - -
    Dividendos distribuídos - - - - - - (95.036) (95.036) - (95.036)
    Reserva para investimento - - - 43.208 - - (43.208) - - -
Participação dos acionistas não  
 controladores - - - - - - - - 12.799 12.799
Saldos em 31/12/2018 524.933 14.305 26.204 127.447 50.951 - - 743.840 215.568 959.408
Lucro líquido do exercício - - - - - - 137.204 137.204 - 137.204
Destinação do resultado do exercício:
    Reserva legal - - 6.860 - - - (6.860) - - -
    Dividendos distribuídos - - - - - - (65.256) (65.256) - (65.256)
    Reserva para investimento - - - 65.088 - - (65.088) - - -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (212) - - (212) - (212)
Outros resultados abrangentes - - - - - (287) - (287) - (287)
Participação dos acionistas não  
 controladores - - - - - - - - 18.982 18.982
Saldos em 31/12/2019 524.933 14.305 33.064 192.535 50.739 (287) - 815.289 234.550 1.049.839

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 137.204 145.520 139.854 195.574
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa e  
 equivalentes de caixa aplicados pelas ativida-
des operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (137.757) (145.494) (177.605) (198.567)
Resultado de participações minoritárias - - (2.650) (50.054)

(553) 26 (40.401) (53.047)
Variações nos ativos e passivos operacionais

Contas a receber de clientes - - 222 (314)
Tributos a recuperar (50) (9) (71) 1
Créditos com partes relacionadas (42) (1.116) (18) 877
Dividendos  a receber - - (8.152) (553)
Outros ativos 114 (332) (2.750) (1.808)
Fornecedores (5) (11) (65) (4)
Impostos e contribuições sociais 8 (11) 381 (1.053)
Débitos com partes relacionadas - (2.716) (22) 286
Débitos com terceiros - - - (58.760)
Outros passivos - - 10 (1)
Participação de não controladores - - 18.982 12.799

Recursos líquidos aplicados nas  
 atividades operacionais (528) (4.169) (31.884) (101.577)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos 63.611 103.055 90.642 202.486
Adições ao imobilizado - - 448 1.124

Recursos líquidos gerados nas ativida-
des de investimentos 63.611 103.055 91.090 203.610

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos distribuídos (65.256) (95.036) (65.256) (95.036)
Ajuste de avaliação patrimonial (212) - (212) -
Outros resultados abrangentes (287) - (287) -

Recursos líquidos aplicados pelas  
 atividades de financiamentos (65.755) (95.036) (65.755) (95.036)

Aumento (redução) no caixa e  
 equivalentes de caixa (2.672) 3.850 (6.549) 6.997
Demonstração do aumento (redução) 
de caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 5.888 2.038 13.424 6.427
No final do exercício 3.216 5.888 6.875 13.424

Aumento (redução) no caixa e  
 equivalentes de caixa (2.672) 3.850 (6.549) 6.997

Notas Explicativas: 1 - Contexto Operacional: A ZI PARTICIPAÇÕES S.A. 
tem por objeto social a participação em empreendimentos, em outras sociedades 
comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, a administração de bens 
próprios e a elaboração de projetos de arquitetura, edificações e construção civil. 
2 - Apresentação das DFs.: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as dis-
posições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronuncia-
mentos emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das DFs., 
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração 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. Em 08/04/2020, a Diretoria da Cia. autorizou a 
conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/2019. Para as DFs. consolidadas 
da Zi Participações S.A., foram inclusas as seguintes Cia.s, classificadas como 
controladas ou controladas em conjunto: 
Companhias Participação Classificação
CCNE Carioca Concessões S.A. 73,38% Controlada
Sêneca S.A. 75,64% Controlada
Zi Blue S.A. 100,00% Controlada

Outras Companhias
Partici-
pação Classificação

Concessionária Porto Novo S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

Concessionária Rio-Barra S.A. 33,33%
Controlada em 

conjunto

SPE Ferrara Empreendimentos e Participações S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

SPE Cantazaro Empreendimentos e Participações S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto

SPE Barletta Empreendimentos e Participações S.A. 25,00%
Controlada em 

conjunto
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde 
à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua natu-
reza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas 
e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adianta-
mento 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 efeitos decorrentes de 
transações realizadas entre as empresas. 3 - Resumo das Principais Práticas 
Contábeis Adotadas: a. 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 conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança 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 rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. 
São representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu 
valor justo. b. Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas 
fiscais emitidas e não recebidas até 31/12/2019. A Cia., no exercício findo em 
31/12/2019, avaliou não haver necessidade de registro da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe uma evi-
dência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a receber. 
c. 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. d. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-
-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de 
débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. e. Investimentos: Os
investimentos em sociedades 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 controladas, após a aqui-
sição, em decorrência 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 anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As 
DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período de divul-
gação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas 
contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. f. Imobilizado: O custo 
de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, é provável 
que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o 
custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ati-
vos é apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil 
estimada. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são 
revisados pelo menos ao final de cada exercício. g. Fornecedores: Os títulos 
emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, 
quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. h. Impostos e contribui-
ções sociais: Valores referentes a provisão para pagamento de tributos federais, 
estaduais e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. i. Avalia-
ção 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 recuperável. Quando tais evi-
dências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é 
constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. Nas DFs. de 2019 e 2018 não foram identificados ajustes a serem 
contabilizados. j. Declaração 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”) emi-
tidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” e as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem 
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela 
CVM. k. Normas e Interpretações contábeis revisadas: A Cia. e suas controla-
das, adotaram o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – “Arrendamentos” a partir de 1º/01/2019.  
O pronunciamento introduz um modelo único de contabilização de arrendamen-
tos no balanço patrimonial para arrendatários. 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 paga-
mentos do arrendamento. A aplicação da norma revisada, a partir de 1º/01/2019, 
não trouxe efeitos contábeis materiais no período atual e em exercícios anteriores 
na Cia. e em suas controladas. 

4 - Investimentos (Controladora): Participação 2019 2018
CCNE Carioca Concessões S.A. 73,38% 22.571 23.623
Sêneca S.A. 75,64% 10.671 10.621
Zi blue S.A. 100,00% 777.384 721.076
Concessionária Rio Barra S.A. 33,33% 5.655 5.262
Concessionária Porto Novo S.A. 25,00% - (18.353)
Solace Empreendimentos Imobiliários S.A. 25,00% 1.673 1.673
Cantazaro Empreendimentos e Participações S.A. 25,00% 923 1.049
Barletta Empreendimentos e Participações S.A. 25,00% 6.100 5.954
Ferrara Empreendimentos e Participações S.A. 25,00% 2.916 2.848
Trento Empreendimentos e Participações S.A. 25,00% - (6)

827.893 753.747
5 - Imobilizado (Consolidado):

Taxas Custo Depreciação 2019 2018
Terrenos - 69.924 - 69.924 70.272
Edificações e benfeitorias 5% 23.639 (1.681) 21.958 22.103
Outros 10% e 20% 6.205 (2.334) 3.871 3.826

99.768 (4.015) 95.753 96.201
6 - Patrimônio Líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integrali-
zado, em 31/12/2019, está representado por 302.791.260 ações (302.791.260 
em 31/12/2018) sendo 100.925.288 (100.925.288 em 31/12/2018) ordinárias e 
201.865.972 (201.865.972 em 31/12/2018) preferenciais, todas nominativas e 
sem valor nominal. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital 
social. Reserva para investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido 
do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da 
Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação 
diferente por decisão da Assembleia. • Ajuste de avaliação patrimonial: Os
ajustes de avaliação patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil 
dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. 
A administração considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a 
capacidade de geração de seus bens. • Outros resultados abrangentes - Re-
sultado equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em con-
trolada em conjunto referente a passivo atuarial, líquido de impostos, oriundos 
da SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da participação 
acionária da controlada indireta Developer S.A.. 7 - Instrumentos Financeiros: 
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais 
em 31/12/2019 e 2018 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado 
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de estraté-
gias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de con-
trole consiste em acompanhamento 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 instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco 
de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropria-
dos, 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 con-
dições de mercado e atividades do grupo. 8 - Eventos Subsequentes: Estamos
enfrentando uma pandemia de COVID-19 (Coronavírus) a nível mundial. Toda 
atividade econômica brasileira poderá ser afetada parcialmente pela volatidade 
da variação cambial, além de outros riscos relativos à atividade específica. Ainda 
é difícil prever os impactos decorrentes desses riscos. Entretanto, a Administra-
ção 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 do Auditor Independente sobre as Dfs. individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Zi Participações S.A., Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as DFs. individuais e consolidadas da Zi Participações 
S.A., (“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
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 DFs. individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Zi Participações 
S.A., em 31/12/2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 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 
DFs. individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
DFs. individuais e consolidadas 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 DFs. individuais e consolidadas não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
DFs. individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 

Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente 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 comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas DFs. 
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das DFs. individuais e consolidadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB),
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e consolidadas, 
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 DFs., 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e suas 
controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das DFs.. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. 
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as DFs. individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas DFs.. 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 DFs. individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas controladas. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
DFs. individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas controladas a não 
mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as DFs. consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2020. Lopes, Machado Auditors, Consultants & 
Business Advisers; BKR - Independent Member of BKR International - CRC-
RJ-2026/O-5. Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ-060.611/O-0, José Carlos 
de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.

Arábia Saudita quer regulamentação  
e supervisão financeira no G 20

Lucro do Banco da China  
aumentou de 3,2% no 1º tri

A Arábia Saudita, como 
presidente do G20, abriu 
edital para criação de solu-
ções tecnológicas nas áreas 
de regulamentação e super-
visão financeira. A com-
petição, chamada de G20 
TechSprint, foi lançada em 
parceria com o Centro de 
Inovação do Banco do Paga-
mentos Internacionais (BIS). 
As inscrições foram abertas 
na última quarta-feira e vão 
até 20 de maio.

O objetivo é que as solu-
ções desenvolvidas e apre-
sentadas no concurso con-
sigam resolver desafios de 
conformidade regulatória. 
Essas tecnologias são co-

nhecidas no mercado como 
RegTech e servem para 
aprimoramento de proces-
sos regulatórios, principal-
mente no setor financeiro. 
Outro foco do edital são as 
soluções em supervisão fi-
nanceira, ou SupTech, pela 
qual tecnologias inovadoras, 
como inteligência artificial 
(AI) ou aprendizado de má-
quina (ML), apoiam o traba-
lho da supervisão.

O Centro de Inovação do 
BIS e a presidência saudita 
do G20 elegeram problemas 
operacionais de alta priori-
dade nas duas áreas e con-
vidam empresas privadas 
a desenvolverem soluções 

tecnológicas para eles. A 
competição se dará no for-
mato hackathon, que é uma 
maratona de trabalho na área 
de tecnologia. As empresas 
poderão usar a plataforma 
API Exchange (APIX) para 
criar suas soluções.

Os participantes sele-
cionados apresentarão suas 
propostas em workshop 
virtual em julho deste ano. 
Um grupo de especialistas 
independente organizado 
e patrocinado pela Arábia 
Saudita escolherá as solu-
ções mais promissoras. Cada 
equipe selecionada receberá 
compensação das despesas 
de participação. Os vence-

dores serão conhecidos em 
outubro de 2020 e receberão 
US$ 50 mil por problema re-
solvido. Os trabalhos vence-
dores serão apresentados em 
novembro.

A organização G20 Te-
chSprint informa que a 
competição está ocorren-
do em meio à pandemia da 
covid-19 porque reconhece 
que, apesar dos desafios sem 
precedentes apresentados 
pelo coronavírus, os regula-
dores e supervisores finan-
ceiros precisam continuar 
garantindo que o sistema 
financeiro global opere de 
maneira estável, eficiente e 
inclusiva.

O Banco da China (BOC), 
um dos quatro maiores credo-
res estatais do país, disse que 
seu lucro líquido subiu 3,2% 
ano a ano no primeiro trimes-
tre de 2020. Conforme a agên-
cia Xinhua, o banco registrou 
52,58 bilhões de iuanes (US$ 
7,44 bilhões) em lucro atri-
buível aos acionistas nos três 
primeiros meses deste ano, de 
acordo com o seu relatório do 
primeiro trimestre.

No mesmo período, o 
lucro operacional do ban-
co subiu 5,3% em relação 
a um ano atrás, para 148,54 
bilhões de iuanes, enquanto 
seu rendimento proveniente 
além de juros somou 52,38 
bilhões de iuanes, um au-

mento de 1,46% em relação 
ao mesmo período de 2019, 
segundo o relatório.

O BOC teve um cresci-
mento constante nas finanças 
ao consumidor, com seus em-
préstimos domésticos deno-
minados em iuan totalizando 
mais de 10,54 trilhões de iua-
nes, um aumento de 4,75% 
em relação ao final de 2019.

Enquanto isso, o banco 
viu seus empréstimos de co-
brança duvidosa se situar em 
190,66 bilhões de iuanes no 
primeiro trimestre, disse o 
relatório. A taxa de emprésti-
mos inadimplentes ficou em 
1,39%, alta de 0,02 ponto 
percentual em comparação 
com o final do ano passado.



Taxa Selic afetou lucro 
trimestral da BB Seguridade

O Morgan Stanley classificou como “fracos” os resultados 
da BB Seguridade no primeiro trimestre deste ano. Segundo 
o banco, o lucro líquido chegou abaixo das previsões, que 
eram de R$ 1 bilhão, porém, como pontos positivos, avalia 
que os resultados operacionais das subsidiárias Brasilseg e 
Brasilprev, vieram mais fortes no período, ressaltando a que-
da de 41% no resultado da BB Corretora que, ao atingir R$ 
12 milhões, ficou 54% abaixo do estimado pela sua equipe 
de análise. O lucro da BB Seguridade foi R$ 882,7 milhões, 
12,9% menor que o do mesmo período do exercício anterior. 
A queda foi consequência da redução da taxa Selic que influ-
enciou negativamente o resultado financeiro. “Houve perdas 
de marcação a mercado nos títulos pré-fixados longos e pelo 
descasamento temporal na atualização de ativos e passivos 
dos planos de previdência de benefício definido”, comentou 
a empresa.

Apesar dessa redução, houve expansão de 19,6% na re-
ceita operacional líquida combinada das empresas do gru-
po, “puxada principalmente pela redução da sinistralidade 
nas operações de seguro e pelo bom desempenho comer-
cial no seguro rural, no seguro prestamista e na arrecada-
ção em planos de previdência”. O volume total de prêmios 
de seguros, contribuições de previdência e arrecadação 
com vendas de títulos de capitalização avançou 19% so-
bre o 1º trimestre do ano passado, para R$ 13,3 bilhões no 
1º trimestre deste ano. Esse movimento de expansão, no 
entanto, parou na metade de março, após a pandemia da 
Covid-19 chegar ao Brasil. A BB Seguridade suspendeu 
seu guidance para 2020. As ações da empresa no primeiro 
pregão da semana subiram mais de 2%.

Difícil a reestatização da Embraer
O senador petista Jacques Wagner apresentou projeto para 

reestatizar a Embraer. Para os analistas do Bradesco BBI, 
caso aprovado, o Governo Federal só poderá assumir o con-
trole por meio de uma oferta pública ou aumento de capital, 
não podendo expropriar o controle pelo fato de a fabricante 
de aeronaves ser uma corporação, o que significa que a oferta 
pública de aquisição ou o aumento do capital por subscrição 
seriam as alternativas mais prováveis. A oferta pública pode 
implicar desembolso de caixa de US$ 14 bilhões, enquanto o 
valor da companhia é US$ 1 bilhão o que, na avaliação dos 
analistas, tornaria essa operação improvável.

Além disso, para proteger os acionistas minoritários 
consta nos estatutos da Embraer que, se a participação 
de um investidor ultrapassar 35% do total de ações, uma 
“pílula de veneno” em tradução livre, será acionada, e o 
investidor deverá lançar uma oferta pública. O preço da 
oferta que está detalhado exige um prêmio de 50% sobre 
o preço mais alto entre três parâmetros: a) preço mais alto 
das ações nos últimos 12 meses (valor patrimonial de US$ 
8,6 bilhões); b) o preço mais alto pago pelo investidor nos 
últimos três anos (US$ 11,6 bilhões), c) a relação de 14,5 
vezes o preço/lucro sobre o Ebitda, que seria o valor de 
mercado sobre o Ebitda (US $ 3,4 bilhões) ou d) 0,6 vez o 
preço/lucro sobre o backlog (US$ 14,2 bilhões).

O que vem ganhando força, enquanto isso, é o not-
iciário de que a companhia receberá um aporte bilionário, 
mas ainda está sendo estudada a forma como isso se dará.

Resultado da Klabin não motiva
O Bradesco BBI e Itaú BBA consideraram que os resul-

tados apresentados pela Klabin foram “dentro do espera-
do”. Para o BBI, a empresa apresentou um conjunto sólido 
de resultados, mesmo com o prejuízo trimestral de R$ 3 
bilhões, pois o Ebitda de R$ 1,03 bilhão ficou 3,5% acima 
das previsões e as vendas de celulose foram fortes, em 383 
mil toneladas. O ponto negativo foi o crescimento de R$ 
14 bilhões para R$ 20 bilhões da dívida líquida em apenas 
seis meses, por causa da desvalorização do real frente ao 
dólar, sendo que a relação dela com o Ebitda passou para 
5,5 vezes. O Itaú BBA achou que os resultados da Klabin 
foram “neutros”, destacando a aumento de 35% nas ex-
portações de papel em 35% e, embora as exportações de 
celulose também tenham crescido, os preços caíram no 
mercado internacional.

Agora, só falta a CVM
A resposta da B3 para a AES Tietê praticamente acabou 

com a pretensão do acionista norte-americano de não res-
peitar a opinião de todos os seus acionistas. Para a bolsa, 
o apelo no sentido de querer espontaneamente submeter 
a interpretação e aplicação de suas regras à arbitragem, 
exceto se diante de casos omissos, situações não previs-
tas ou excepcionais, não tem base no regulamento e não 
pode prospera. Por essa razão, como não houve omissão 
ou situação não prevista no regulamento do Nível 2, a Di-
retoria de Emissores é competente para assinar ofícios de 
interpretação e orientação ao mercado. Assim, a interpre-
tação foi adequadamente refletida e embasada e, por não 
se tratar de alteração normativa, prescinde de consulta a 
todas as companhias listadas no Nível 2. Concluindo, a B3 
diz que o objetivo do ofício não foi interferir em uma dis-
puta societária e tampouco assumir a defesa de qualquer 
acionista ou grupo em particular.

Tentaram, mas não deu
Só porque as ações da Vivo caíram 12% nas últimas 

semanas, os analistas do Credit Suisse elevaram a reco-
mendação delas de neutro para outperform, apesar da 
expectativa de resultados fracos. Não adiantou, as ações 
caíram mais de 3%.
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IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6
Ata de AGO realizada em 30/04/20. Data, Hora e Local: Em 30/04/20, às 
11:30h, reuniram-se os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.”) por meio de pla-
taforma eletrônica, conforme previsto no §2-A do Art. 124 da Lei 6.404/76, 
disciplinada pela Instrução CVM nº 481/09. Convocação: O edital de con-
vocação foi publicado nos dias 30 e 31 de março e 01/04/20 no DOERJ e 
no jornal Monitor Mercantil. A realização da Assembleia de forma exclu-
sivamente digital foi devidamente informada por meio de Fato Relevante 
divulgado pela Cia. em 27/04/20. Publicações Legais: As informações e 
documentos previstos na Instrução CVM nº 481/09 relacionados às matérias 
a serem deliberadas, assim como as demais informações e documentos 
relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas foram dispo-
nibilizados aos acionistas na sede da Cia., no site www.ideiasnet.com.br, no 
site da CVM - www.cvm.gov.br e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – 
www.b3.com.br. As demonstrações financeiras, o relatório da administração 
e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício findo em 
31/12/19 também foram publicados no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil 
em 27/03/20. Presenças: Estiveram presentes à Assembleia os acionistas 
titulares de ações ordinárias emitidas pela Cia. representativas de 64,03% 
do capital social, conforme registros constantes no sistema eletrônico de 
acesso digital e indicados ao final da presente Ata. Atendendo ao disposto 
no §1º do art. 134 da Lei 6.404/76, compareceram à Assembleia, todos por 
meio digital, os Diretores da Cia. Sr. Sami Amine Haddad e Sr. Alexandre 
Gunther Steinhauser, o presidente do Conselho de Administração Sr. Carlos 
Eduardo Reis da Matta, e Sr. João Marcos Barbosa, representante da Grant 
Thornton Auditores Independentes. Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Car-
los Eduardo Reis da Matta, que nomeou a mim, Sami Amine Haddad, para 
secretariá-lo. Ordem do Dia: (i) Discutir e votar o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/19; 
(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19; 
(iii) Definir o número de membros do Conselho de Administração; (iv) Ele-
ger os membros do Conselho de Administração, sendo que aos acionistas 
detentores de no mínimo 5% do capital votante será facultado solicitar a 
adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração; e (v) Fixar o valor máximo da remuneração global anual dos Admi-
nistradores da Cia. Deliberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi 
aprovada, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta reunião 
na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações 
e dissidências. (i) Foram apresentados e aprovados, por maioria, tendo sido 
computados 9.043.658 de votos a favor e 1.421.648 abstenções, o relatório 
da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício findo em 31/12/19. (ii) Foi aprovada, 
por maioria, tendo sido computados 9.411.658 de votos a favor e 1.053.648 
abstenções, a destinação dos lucros auferidos no exercício social findo em 
31/12/19 para redução da conta de prejuízos acumulados de exercícios an-
teriores, não restando saldo a distribuir. (iii) Foi aprovada, por maioria, tendo 
sido computados 8.521.946 de votos a favor e 1.943.360 de votos contrá-
rios, a definição do número de membros do Conselho de Administração, que 
será composto por 3 membros efetivos para o Conselho de Administração, 
conforme previsto no Estatuto Social da Cia. (iv) Foi aprovada, por maioria, 
tendo sido computados 8.153.946 de votos a favor, 1.943.360 de votos con-
trários e 368.000 abstenções, a reeleição para um mandato de 1 ano, dos 
seguintes membros para o Conselho de Administração da Cia.: (i) Bernardo 
Werther de Araujo, brasileiro, casado, economista, RG 12973643-5 (IFP-
-RJ), CPF/MF 092204.437-67, com escritório na Rua Visconde de Pirajá, 
351, sala 1401-duplex, Ipanema/RJ; (ii) Carlos Eduardo Reis da Matta,
brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, 
RG emitido pelo IFP/RJ nº 041261884, CPF/MF 758.356.307-00, com escri-
tório na Rua Visconde de Pirajá, 351, sala 1401-duplex, Ipanema/RJ; e (iii)
Chad Randall Hollingsworth, americano, casado, portador do passapor-
te nº 457458723, domiciliado na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, sala 802 
parte, Ipanema/RJ; todos declarados conselheiros independentes. (v) Foi 
aprovada, por maioria, tendo sido computados 10.089.406 de votos a favor 
e 375.900 abstenções, a fixação do valor máximo de até R$ 8.000.000,00 
para a remuneração global anual dos Administradores da Cia. referente ao 
ano calendário de 2020, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a 
distribuição da verba individualmente. (vi) Os acionistas Itaú Phoenix Ações 
Fundo de Investimento, Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de Investi-
mento, Itaú Multimercado Long and Short Fundo de Investimento, Itaú Long 
and Short Plus Multimercado Fundo de Investimento, Long Bias Multimerca-
do Fundo de Investimento, Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimen-
to, Itaú Multimercado Global Equity Hedge Fundo de Investimento votaram a 
favor da instalação do Conselho Fiscal, entretanto não apresentaram nomes 
para a composição do órgão. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi autorizada pelos acionistas a lavratura da presente Ata, cujas presen-
ças serão atestadas pelo Presidente da Mesa, na forma do Art. 21-V, §2º, 
da Instrução CVM nº 481/09. RJ, 30/04/20. Carlos Eduardo Reis da Matta, 
Presidente; Sami Amine Haddad, Secretário; Acionistas: LMC Brazil LLC, 
Total Return Investment LLC, Emerging Markets Securities LLC, Truetech 
Participações Ltda., Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento, Itaú Hedge 
Plus Multimercado Fundo de Investimento, Liciane Korenjak Magro de Al-
varenga, Vesper Fundo de Investimento em Ações, Itaú Multimercado Long 
and Short Fundo de Investimento, Itaú Long and Short Plus Multimercado 
Fundo de Investimento, Long Bias Multimercado FIA, Carlos Mario Gomes 
de Almeida, Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimento, Itaú Multi-
mercado Global Equity Hedge Fundo de Investimento, Luciano Kaus Sarkis; 
Alexandre Gunther Steinhauser, diretor; Sr. João Marcos Barbosa, repre-
sentante da Grant Thornton Auditores Independentes. Carlos Eduardo Reis 
da Matta - Presidente; Sami Amine Haddad - Secretário.

Open banking no Brasil começa em novembro
BC diz que 
regulamentação 
cria ambiente para 
novas soluções de 
serviços 

Depois de muito debate, o 
open banking será realidade 
no Brasil. Foi regulamenta-
do pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e o Ban-
co Central (BC), de acordo 
com anúncio divulgado nes-
ta segunda-feira pelos entes 
envolvidos. O BC disse que 
a implementação começará 
em novembro deste ano e o 
cronograma prevê várias fa-
ses com conclusão estimada 
em outubro de 2021.

 O open banking é o com-
partilhamento de dados e 
serviços bancários, com au-
torização dos clientes, entre 
instituições financeiras por 
meio da integração de pla-
taformas e infraestruturas 
de tecnologia. O BC acredi-
ta que a regulamentação do 
open banking cria um am-
biente propício para o surgi-
mento de novas soluções de 
serviços e é um passo impor-
tante no processo de digitali-

zação do sistema financeiro.  
A nova regulamentação per-
mite, desde que haja prévio 
consentimento do cliente, o 
compartilhamento padroni-
zado de dados e serviços por 
meio de abertura e integra-
ção de sistemas, por institui-
ções financeiras, instituições 
de pagamento e demais ins-
tituições autorizadas a fun-
cionar pelo BC.

“O open banking é uma 
iniciativa que vem sendo dis-
cutida em vários países ao 
redor do mundo, com escopo 
e dimensões diferentes. No 
caso brasileiro, optamos por 
um modelo o mais abrangente 
possível. O primeiro objetivo 
é empoderar o consumidor 
financeiro, bem na linha de 
proteção de dados, de que a 
informação pertence ao con-
sumidor e cabe a ele decidir 
compartilhar ou não essa in-
formação com terceiros. Esse 
projeto também facilita o au-
mento da eficiência no âmbito 
do sistema financeiro, incenti-
va a inovação, e naturalmente 
aumenta a competitividade”, 
disse o diretor de Regulação 
do BC, Otávio Damaso, em 
entrevista transmitida pela in-
ternet. 

Novos serviços

Segundo o BC, são exem-

plos de novos serviços que 
podem ser ofertados: compa-
radores de produtos e servi-
ços financeiros, de serviços 
de aconselhamento finan-
ceiro, de gestão financeira e 
de iniciação de transação de 
pagamento em um ambiente 
mais familiar e conveniente 
para os consumidores.

Damaso citou um exem-
plo de situação em que o 
open banking pode oferecer 
vantagens para os consumi-
dores. “Por exemplo, eu te-
nho uma conta no banco X 
e estou no cheque especial. 
Posso permitir que um ter-
ceiro tenha acesso a essas 
informações da minha conta 
corrente e no momento que 
ele identifica que vou entrar 
no cheque especial, ele me 
concede um crédito mais ba-
rato, cobrindo meu cheque 
especial naquela instituição 
financeira”, disse.

Cronograma

Segundo os dois entes en-
volvidos, a implementação 
do open banking seguirá um 
cronograma começando em 
30 de novembro de 2020 e 
concluindo em outubro de 
2021, com base nas seguin-
tes fases:

Fase I: acesso ao pú-
blico a dados de institui-

ções participantes do open 
banking sobre canais de 
atendimento e produtos e 
serviços relacionados com 
contas de depósito à vista 
ou de poupança, contas de 
pagamento ou operações 
de crédito;

Fase II: compartilhamen-
to entre instituições parti-
cipantes de informações de 
cadastro de clientes e de 
representantes, bem como 
de dados de transações dos 
clientes acerca dos produtos 
e serviços relacionados na 
Fase I;

Fase III: compartilhamen-
to do serviço de iniciação de 
transação de pagamento en-
tre instituições participantes, 
bem como compartilhamen-
to do serviço de encaminha-
mento de proposta de opera-
ção crédito entre instituições 
financeiras e corresponden-
tes no País eventualmente 
contratados para essa finali-
dade; e

Fase IV: expansão do es-
copo de dados para abran-
ger, entre outros, operações 
de câmbio, investimentos, 
seguros e previdência com-
plementar aberta, tanto no 
que diz respeito aos dados 
acessíveis ao público quan-
to aos dados de transações 
compartilhados entre insti-
tuições participantes.

CMN: duplicatas serão 
registradas de forma digital

Klabin tem prejuízo de R$ 3,1 bi no trimestre
A Klabin, produtora de pa-

pel para embalagens e celu-
lose, teve prejuízo líquido de 
R$ 3,14 bilhões no primeiro 
trimestre. O resultado foi bem 
pior do estimado pela média 
de projeções do mercado. A 
empresa foi impactada pela 
forte desvalorização do real 
contra o dólar que atingiu a 
linha de variação cambial e 
gerou perda bilionária com 
derivativos atrelados a finan-
ciamentos. No trimestre pas-
sado, as vendas em volume 

de Klabin subiram 8% sobre o 
mesmo período do ano passa-
do, enquanto a receita líquida 
cresceu 4%.

O lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amor-
tização (Ebitda) ajustado da 
Klabin foi de R$ 1,03 bilhão 
no primeiro trimestre, ante 
expectativa média de analis-
tas de R$ 963 milhões apu-
rada pela Refinitiv, que indi-
cava prejuízo líquido de R$ 
1,67 bilhão no período

A Klabin informou que 

os impactos da Covid-19 em 
suas operações obrigaram 
o adiamento de paradas de 
manutenção de duas fábricas 
(Monte Alegre-PR e Correia 
Pinto-SC) de entre maio e 
junho para agosto, por causa 
de restrições ao fluxo de ma-
térias-primas e de pessoas.

A companhia também re-
portou no balanço que iniciou 
a reintegração de cerca de 
500 trabalhadores por sema-
na nas obras de expansão de 
seu complexo fabril no Paraná 

(Puma 2), mas que a retomada 
integral do projeto orçado em 
R$ 9,1 bilhões dependerá da 
avaliação da companhia so-
bre a situação da epidemia no 
Estado, algo que deve ocorrer 
“nas próximas semanas”.

A Klabin terminou o pri-
meiro trimestre com rela-
ções de dívida líquida sobre 
Ebitda de 4,7 vezes, em re-
ais, e de 3,7 vezes em dóla-
res, em reais. Um ano antes 
as alavancagens eram de 3 e 
2,9 vezes, respectivamente.

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e o Ban-
co Central (BC) estabele-
ceram as regras para que 
todas as duplicatas sejam 
registradas de forma digi-
tal. A duplicata eletrônica 
(título) será negociada em 
um sistema eletrônico de 
escrituração, o qual será 
gerenciado por uma entida-
de escrituradora, regulada e 
fiscalizada pelo BC.

Para empresas de médio 
porte (faturamento anual 
entre R$ 4,8 milhões e R$ 
300 milhões), a obrigato-
riedade entra em vigor 540 
dias após a aprovação da 
convenção, e para empre-
sas de pequeno porte (fatu-
ramento anual entre R$ 360 
mil e R$ 4,8 milhões), em 
720 dias após a aprovação 
da convenção.

“Essa nova regulamen-
tação vai obrigar que toda 
duplicata transacionada no 
âmbito do sistema finan-
ceiro seja digital, seja re-
gistrada e tenha todas as in-
formações conhecidas pelo 
sistema”, disse o diretor 
de Regulação do BC, Otá-
vio Damaso, em entrevista 
transmitida pela internet 
nesta segunda-feira.

Segundo o BC, a regu-
lamentação trata da for-
ma de negociação desses 
recebíveis por parte das 
instituições financeiras e 
estabelece prazos para que 
essa negociação passe a ser 
realizada exclusivamen-
te por meio de duplicatas 
eletrônicas. Com as novas 
regras, diz o BC, esse ativo 
financeiro terá mais quali-
dade, ampliando a capaci-
dade de financiamento das 
empresas detentoras desses 
títulos.

Isso acontece porque os 
detentores de duplicatas 
eletrônicas terão maior 
facilidade de comparti-
lhar as informações sobre 
esses recebíveis com di-

versos financiadores, fa-
vorecendo a competição e 
a redução do spread (dife-
rença entre taxa de capta-
ção e cobrada dos clientes 
dos bancos) nas operações 
com esse título de crédito.

“Quanto mais segurança 
houver nas garantias mais 
barato e mais abundante 
será o crédito. O projeto da 
duplicata eletrônica vem 
nesse contexto mais amplo 
de central de garantias, de 
conseguir registrar um ati-
vo financeiro em um lugar 
que todo mundo consiga 
vê-lo, saber que existe, há 
um lastro para ele, é úni-
co e se já foi ou não dado 
como garantia de crédito. 
Isso dá muita segurança, 
o que melhora a capacida-
de de conceder crédito e 
aumenta a competição por 
aquela concessão de cré-
dito”, afirmou o diretor de 
Organização do Sistema 
Financeiro e de Resolução 
do BC, João Manoel Pinho 
de Mello.

De acordo com o BC, 
para permitir uma transição 
gradual para esse novo mo-
delo de negociação de rece-
bíveis mercantis, de forma 
a permitir que tanto insti-
tuições financeiras como 
empresas da economia real 
realizem as adaptações ne-
cessárias em seus sistemas 
e modelos de negócio, as 
regras estabelecem prazos 
para a vigência da obriga-
toriedade de negociação 
conforme o porte do toma-
dor de crédito.

Assim, em operações de 
negociação de recebíveis 
mercantis com empresas 
de grande porte (fatura-
mento anual acima de R$ 
300 milhões), a obrigato-
riedade entra em vigor 360 
dias após a aprovação, pelo 
Banco Central, de conven-
ção entre entidades que re-
alizarão a atividade de es-
crituração.
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TRÊS MORROS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 10.217.407/0001-29

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

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

Notas 2019 2018 2019 2018
Ativo 720.845 659.342 894.853 818.135
Circulante 54 90 38.102 30.011
  Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 40 51 2.068 2.114
  Contas a receber de clientes - - 736 736
  Dividendos  a receber - - 35.162 27.010
  Créditos tributários (3.b) 14 39 136 151
Não circulante 720.791 659.252 856.751 788.124
Realizável a longo prazo 689 689 2.475 2.470
  Créditos com partes relacionadas (3.d) 686 686 2.407 2.407
  Depósitos judiciais 3 3 68 63
Investimentos (3.c/4) 720.102 658.563 854.276 785.654

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Passivo 720.845 659.342 894.853 818.135
Circulante 3 3 231 218
  Fornecedores - - 6 6
  Impostos e contribuições sociais 3 3 28 25
  Outros débitos - - 197 187
Não circulante 686 686 - -
  Débitos com partes relacionadas (3.d) 686 686 - -
Patrimônio líquido (5) 720.156 658.653 720.156 658.653
  Capital social 377.941 377.941 377.941 377.941
  Reserva de capital 4.664 4.664 4.664 4.664
  Reservas de lucros 337.858 276.048 337.858 276.048
  Outros resultados abrangentes (307) - (307) -
Participação de acionistas não controladores - - 174.466 159.264

720.156 658.653 894.622 817.917
Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018 

 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Receitas (despesas) operacionais
    Gerais e administrativas (40) (76) (159) (554)
    Resultado financeiro, líquido 3 4 89 93
    Resultado de equivalência  
  patrimonial (3.c/4) 118.696 152.950 148.051 191.123
Lucro líquido antes da participação 
 minoritária 118.659 152.878 147.981 190.662
    Participação de acionistas não controladores       - - (29.322) (37.784)
Lucro líquido do exercício 118.659 152.878 118.659 152.878
Quantidade de ações (por lotes mil) 77.410 77.410 77.410 77.410
Lucro líquido por ação - R$ 1,53 1,97 1,53 1,97

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Outros Patrimônio  

Capital Reserva Reservas de lucros resultados Lucros Patrimônio Acionistas não líquido
 social de capital Legal Investimento abrangentes acumulados líquido controladores consolidado

Saldos em 01 de janeiro de 2018 377.941 4.664 16.623 210.233 - - 609.461 147.094 756.555
Lucro líquido do exercício - - - - 152.878 152.878 - 152.878
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 7.644 - - (7.644) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - (103.686) (103.686) - (103.686)
   Reserva para investimento - - 41.548 - (41.548) - - -
Participação dos acionistas não controladores     - - - - - - - 12.170 12.170
Saldos em 31 de dezembro de 2018 377.941 4.664 24.267 251.781 - - 658.653 159.264 817.917
Lucro líquido do exercício - - - - 118.659 118.659 - 118.659
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 5.933 - - (5.933) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - (56.849) (56.849) - (56.849)
   Reserva para investimento - - 55.877 - (55.877) - - -
Outros resultados abrangentes - - - - (307) - (307) - (307)
Participação dos acionistas não controladores     -  - - - - - - 15.202 15.202
Saldos em 31 de dezembro de 2019 377.941 4.664 30.200 307.658 (307) - 720.156 174.466 894.622

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

2019 2018
Lucro líquido do exercício 118.659 152.878
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Outros resultados abrangentes (307) -
Resultado abrangente do exercício 118.352 152.878

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:
Lucro líquido do exercício 118.659 152.878 118.659 152.878

Ajustes para reconciliar o resultado 
às disponibilidades: (118.696) (152.950) (132.849) (178.953)

Equivalência patrimonial (118.696) (152.950) (148.051) (191.123)
Resultado de participações 
minoritárias - - 15.202 12.170

Variações nos ativos e passivos  
 operacionais 25 56 (8.129) (59.256)

Contas a receber de clientes - - - 34
Créditos tributários 25 56 15 30
Dividendos  a receber - - (8.152) (553)
Depósitos judiciais - - (5) (4)
Impostos e contribuições sociais - - 3 (2)
Débitos com terceiros - - - (58.760)
Outros débitos - - 10 (1)

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades operacionais (12) (16) (22.319) (85.331)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 57.157 103.686 79.429 190.039

Recursos líquidos gerados nas 
atividades de investimentos 57.157 103.686 79.429 190.039

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (56.849) (103.686) (56.849) (103.686)
Outros resultados abrangentes (307) - (307) -

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de financiamentos (57.156) (103.686) (57.156) (103.686)

Aumento (redução) no caixa e equi-
valentes de caixa (11) (16) (46) 1.022
Demonstração do aumento (redução) 
 no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 51 67 2.114 1.092
No fim do exercício 40 51 2.068 2.114

Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa (11) (16) (46) 1.022

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A Três Morros Participações 
S.A., é uma holding de capital fechado, que tem por objeto social a participa-
ção em empreendimentos e/ou outras sociedades, como sócia, acionista ou 
quotista, especialmente na área de concessão de serviços públicos. 2 - Apre-
sentação das 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 estabelecidas pelo CFC e os pro-
nunciamentos emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias 
das DFs., e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração na sua gestão. As DFs. são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares 
de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 07/04/20, a Di-
retoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/19. 
As DFs. consolidadas da empresa Três Morros Participações S.A. inclui a se-
guinte Cia., classificada para efeito de consolidação, como segue:
Empresa Participação Classificação
Developer S.A. 80,19% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corres-
ponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a 
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balan-
ços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes rela-
cionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes 
do ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimo-
niais foram consolidados; 3 - Resumo das principais práticas contábeis 
adotadas: a. 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 conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança 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 rentabilidade pro-rata temporis até a 
data das DFs.. São representadas basicamente por operações compromissa-
das e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recompra 
diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Cré-
ditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se basicamente a 
impostos federais e serão utilizados em compensações de débitos tributários 
federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos: Os investimentos 
em sociedades 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 controladas, após a aquisição, 
em decorrência 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 anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. 
As DFs. das sociedades 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.. d. Créditos 
e Débitos com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas 
são realizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financei-
ros nem prazos de vencimento para essas transações. e. 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 recuperável. Quando 
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor re-
cuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2019 e 2018 não foram identificados 
ajustes a serem contabilizados. f. Declaração 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. consoli-
dadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relató-
rio Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo “International Accounting Standards Bo-
ard - IASB” e as práticas contábeis adotadas no Brasil.  As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas 
pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela  CVM. 

4 – Investimentos (Controladora):
Participação 2019 2018

Developer S.A. 80,19% 720.102 658.563
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/19, está representado por 77.410.032 ações (77.410.032 
em 31/12/18), sendo 38.706.117 (38.706.117 em 31/12/18) ordinárias e 
38.703.915 (38.703.915 em 31/12/18) preferenciais, todas nominativas e sem 
valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividen-
do mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, 
apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada 
pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída me-
diante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do 
capital social, em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76. Reserva para 
investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício social e 
tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas 
empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por deci-
são da Assembleia. Outros resultados abrangentes - Resultado equivalên-
cia patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada em con-
junto referente a passivo atuarial, líquido de impostos, vindo da participação 
acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S.A.). 6 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-
-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018 por valores com-
patíveis 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 acompanhamen-
to 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 instru-
mentos 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. 7 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou 
os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração 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 - CONTADORA - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2

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.

Petrobras bate recorde de exportação de petróleo em abril
Em meio à 
pandemia, 
companhia 
exportou 1 milhão 
de barris por dia

A Petrobras exportou 30,4 
milhões de barris de petróleo 
em abril, montante equivalen-
te a 1 milhão de barris vendi-
dos ao mercado internacional 
por dia. A marca representa 
novo recorde de exportação 
de petróleo e contribui para 
reforço do caixa da compa-
nhia. O volume exportado 
em abril é 145% superior ao 
comercializado internacional-
mente em abril de 2019. O re-
corde anterior era de 771 mil 
barris por dia, alcançado em 

dezembro de 2019.
O resultado ocorre em 

período desafiador da eco-
nomia mundial, com grande 
redução da demanda global 
por petróleo e derivados, 
ocasionada pela Covid-19. 
Em função da forte contra-
ção do mercado nacional, a 
Petrobras está direcionando 
esforços para exportação de 
sua produção, após atendi-
mento à demanda interna.

Segundo Anelise Lara, di-
retora de Refino e Gás Natu-
ral da Petrobras, no primeiro 
quadrimestre de 2020 a Chi-
na tem sido o principal des-
tino das vendas, absorvendo 
60% do petróleo exportado. 
Além do gigante asiático, a 
Petrobras usualmente co-
mercializa petróleo para os 
mercados americano, euro-
peu, indiano e outros desti-
nos na Ásia.

O crescimento nas expor-

tações acompanha tendência 
observada no primeiro tri-
mestre de 2020, quando as 
vendas ao exterior tiveram 
aumento de 25% em relação 
ao trimestre anterior (4T19).

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) pror-
rogou até 31 de dezembro 
o prazo para a Petrobras 
concluir as negociações de 
cessão de direitos dos con-
tratos de campos em terra e 
em águas rasas. A venda dos 
ativos faz parte do processo 
de desinvestimento da em-
presa e deve ser submetido 
à ANP. A decisão foi toma-
da na quinta-feira, antes do 
feriado, atendendo a pedido 
da empresa justificado pela 
crise no setor de petróleo em 
razão da pandemia da Co-
vid-19.

Nesta segunda-feira a 
Petrobras iniciou a etapa de 

divulgação da oportunidade 
(teaser), referente à venda 
da totalidade de sua partici-
pação no campo de Manati, 
concessão de produção ma-
rítima em águas rasas loca-
lizada na Bacia de Cama-
mu, na Bahia. A operação 
está alinhada à otimização 
do portfólio e à melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, visando a maximi-
zação de valor para os seus 
acionistas.

O campo de Manati lo-
caliza-se a uma distância de 
10km da costa do município 
de Cairú, Bahia, em lâmina 
d’água entre 35 e 50 metros. 
O campo iniciou sua opera-
ção em 2009 e sua produção 
média em 2019 foi de 105 
bpd de condensado e 1.269 
mil m3/dia de gás, através 
da plataforma fixa PMNT-1, 
que envolve uma estrutura 
submarina composta por 6 

poços produtores de gás. 
A Petrobras é a operadora 

do campo, com 35% de par-
ticipação, em parceria com a 
Enauta Participações (45%), 
Geopark Brasil E&P de Pe-
tróleo e Gás Ltda. (10%) e 
Brasoil Manati Exploração 
Petrolífera Ltda. (10%).

O comportamento das 
ações das petrolíferas na 
Bolsa de Nova Iorque na úl-
tima semana foi de recupera-
ção, e os papéis da Petrobras 
tiveram o melhor desempe-
nho entre as empresas do 
setor, aponta levantamento 
do Instituto de Estudos Es-
tratégicos em Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep). No ano, porém, a 
petroleira brasileira acumula 
as maiores perdas na compa-
ração com outras.

Após o colapso históri-
co dos contratos futuros do 
petróleo norte-americano 

(WTI) - que chegaram a re-
cuar mais de 300% na se-
mana anterior -, as majors 
do petróleo apresentaram 
desempenho positivo. Par-
te desse breve otimismo, de 
acordo com Rafael Rodri-
gues da Costa, pesquisador 
do Ineep, está relacionado 
aos resultados trimestrais 
das petrolíferas.

Além disso, os planos de 
resiliência de algumas com-
panhias do setor parecem ter 
animado o mercado, mos-
trando ajustes em seus cus-
tos em meio a um cenário de 
profundas incertezas. Assim, 
as ações da Petrobras re-
gistraram alta de 9,51% em 
Nova Iorque, seguidas por 
Equinor (8,55%) e Exxon 
(6,95%). Na outra ponta, as 
majors que tiveram o pior 
desempenho foram a Total 
(1,56%), a Shell (-5,77%) e 
a Sinopec (-7,09%).

Campo de Lula: maior produtor
O campo de Lula, na Ba-

cia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural, registrando 877 
Mbbl/d de petróleo e 37,9 
MMm3/d de gás natural, se-
gundo a Agência Nacional 
de Petróleo e Gás (ANP) ao 
divulgar nesta segunda-feira 
o Boletim Mensal da Produ-

ção de Petróleo e Gás Na-
tural com dados referentes 
a março de 2020. No mês, 
foram produzidos de 3,739 
MMboe/d (milhões de bar-
ris de óleo equivalente por 
dia), sendo 2,973 MMbbl/d 
(milhões de barris por dia) 
de petróleo e 122 MMm3/d 
(milhões de m3 por dia) de 

gás natural.
A produção de petróleo 

se manteve praticamente es-
tável, tendo aumentado em 
0,1% se comparada com o 
mês anterior, porém houve 
um aumento expressivo de 
16,1% na comparação com 
março de 2019. Em relação 
à produção de gás natural, 

houve uma redução de 5,6% 
em relação a fevereiro, po-
rém houve um aumento de 
9,2% na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior.

A queda na produção de 
gás ocorreu principalmente 
devido à parada programa-
da da FPSO Angra dos Reis, 
no campo de Lula, e à me-

nor produção em campos 
que produzem conforme a 
demanda, como os da Bacia 
do Parnaíba cuja produção é 
destinada ao abastecimento 
de usina termelétrica.

A produção no Pré-sal 
em março teve origem em 
117 poços e correspondeu a 
66,7% da produção nacional, 

totalizando 2,493 MMboe/d, 
sendo 1,986 MMbbl/d de 
petróleo e 80,6 MMm3/d de 
gás natural. Em relação ao 
mês anterior, a produção to-
tal diminuiu 0,2% e, em rela-
ção a março de 2019, houve 
um aumento considerável de 
28,8%.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas. A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) apre-
senta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desempenho Ope-
racional. O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, Trancoso e Lake 
Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. Além disso, somos 
líderes de vendas com destino a neve na Europa. Em 2019 tivemos um aumento 
significativo de 48% no faturamento em relação ao destino neve, comparado com 
o ano anterior. A Companhia vem investindo pesadamente, neste segmento, que 
vem atraindo cada vez mais brasileiros para esquiar nos alpes europeus. No ano 
de 2019 foi investido mais de R$ 38 milhões em CAPEX, em especial na amplia-

ção e reforma do Resort de Trancoso, que esperamos estar totalmente renova-
do até o primeiro trimestre de 2021. Também foi feito investimento na reforma 
total da cozinha de Rio das Pedras, bem como na melhoria das instalações dos 
Resorts e ampliação da tecnologia, em linha com o plano estratégico da Compa-
nhia de melhoria e ampliação dos seus Resorts. Não podemos deixar de citar o 
fechamento do Resort de Itaparica, em julho deste ano. O Resort de Itaparica foi 
a onde o Club Med iniciou suas atividades no Brasil em 1979. A dificuldade de 
acesso e a falta de investimentos públicos na região, não permitia mais atender às 
expectativas de nossos clientes e cumprir plenamente nossa promessa de quali-
dade. O Club Med acredita muito no potencial do estado da Bahia, como destino 
turístico e, por isto, está investindo pesadamente no outro Village situado no es-
tado. A Administração tem a expectativa que uma parcela dos clientes do Village 
de Itaparica irá migrar para o Village de Trancoso e continuarão suas memórias 

dentro do Club Med. Perspectivas. Para 2020, a administração da Companhia 
continuará buscando o aumento no volume de vendas, principalmente para Re-
sort de Lake Paradise e investindo em marketing para aumentar cada vez mais 
as vendas para o destino neve na Europa. Buscará também a maximização dos 
resultados através do plano de redução de custos e melhoria na produtividade 
das equipes, isto tudo sem perder a qualidade na prestação do serviço que é a 
marca do Club Med. O Club Med mantém sua liderança e comprometimento com a 
qualidade, fortalecendo sua presença no Estado da Bahia, com investimentos em 
projetos de reforma e ampliação do Resort de Trancoso que representam inves-
timentos superiores a R$ 55 milhões. Agradecimentos. Ao término de mais um 
ano, agradecemos o apoio recebido de nossos acionistas e colaboradores pela 
dedicação e entusiasmo, assim como a confiança dos nossos fornecedores nos 
planos empreendidos. Rio de Janeiro, 25/04/2020.                        A Adminsitração

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 42.395 9.881
Contas a receber (nota 5) 79.794 76.187
Estoques 4.809 4.709
Despesas antecipadas 5.032 4.899
Impostos a recuperar 7.075 5.941
Adiantamentos a fornecedores 92 1.373
Outros creditos 974 1.001
Total dos ativos circulantes 140.171 103.991
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas - 33.533
Depósitos judiciais 9.119 5.542
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 459.832 149.720
Total do ativo não circulante 468.996 188.840
Total do Ativo 609.167 292.831
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante
Fornecedores 14.860 12.894
Estadas não consumidas (nota 7) 179.471 144.998
Salários, e contribuições 9.057 9.322
Impostos e taxas a recolher 3.689 3.226
Arrendamentos (nota 6) 9.935 -
Outros 13.645 14.615
Total do passivo circulante 230.657 185.055
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 8) 193 193
Arrendamentos (nota 6) 288.358
Partes relacionadas (nota 11) 15.130 15.610
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.184 4.342
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas (nota 13) 16.816 15.201
Total do passivo não circulante 324.681 35.346
Total do Passivo 555.338 220.401
Patrimônio Líquido (Nota 9)
Capital social 198.112 187.322
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (144.681) (115.290)
Total do patrimônio líquido 53.829 72.430
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 609.167 292.831

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 307.655 346.000
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (20.101) (23.676)
Receitas liquida das vendas e serviços 287.554 322.324
Custos das vendas e serviços prestados (nota 14) (88.748) (143.541)
Lucro Bruto 198.806 178.783
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 14) (175.455) (197.129)
Impostos e Taxas (6.211) (4.922)
Depreciações (37.257) (19.348)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (23.432) (558)
Variação Cambial (530) (1.561)
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (1.665) (7.125)
Total das despesas operacionais (244.550) (230.643)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 159 2.562
Prejuízo Liquido so Exercício (45.585) (49.298)
Prejuízo por lote de mil ações (230) (263)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo líquido do exercício (45.585) (49.298)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
 do exercício com o caixa gerado pelas
 atividades operacionais:
Depreciações 16.435 19.348
Depreciação – Arrendamentos 20.822 -
Imobilização Receitas - 27
Depositos Usados 1.605 1.509
Juros sobre arrendamentos 25.110 -
Arrendamentos pagos (36.576) -
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (3.607) (5.119)
Estoques (100) (1.202)
Partes relacionadas 33.533 (28.544)
Impostos a recuperar (1.134) (928)
Adiantamentos para fornecedores 1.281 (1.358)
Outros (106) (1.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 1.966 2.445
Partes relacionadas (480) 2.504
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 1.615 5.744
Estadas não consumidas 34.473 29.426
Outros (929) 13.252
Caixa gerado pelas atividades operacionais 48.323 (13.660)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (5.182) (2.278)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (37.657) (18.797)
Venda de ativo imobilizado 46 -
Caixa aplicado nas atividades de investimento (42.793) (21.075)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital 10.790 -
Absorção de prejuízos 16.194 -
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos 26.984 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)
Disponibilidades
Saldo Inicial 9.881 44.616
Saldo Final 42.395 9.881
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de Outubro de 2017 187.322 398 (81.180) 106.540
Absorção de prejuízo - - 15.188 15.188
Prejuízo do exercício - - (49.298) (49.298)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 187.322 398 (115.290) 72.430
Aumento de capital 10.790 - - 10.790
Absorção de prejuízo - - 16.194 16.194
Prejuízo do exercício - - (45.585) (45.585)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações Gerais. A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral e 
a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas ati-
vidades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois Villages
de propriedade da Empresa Itaparica S.A. – Empreendimentos Turísticos, situ-
ados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro de 2016 a 
Companhia incorporou a Taípe Trancoso Empreendimentos S.A. (“Taípe Tran-
coso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a administração do 
Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou o Village de 
Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 de julho de 
2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, situado na 
cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na exploração de ativida-
des hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em três Villages,
sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 1.1 Mudança Exercício 
Social. Visando adaptar as atividades sociais aos autuais interesses dos negó-
cios da Sociedade, foi aprovada na Assembleia Geral Extraoridinária de 24 de 
abril de 2018 a alteração do término do exercício social de 31 de outubro para 31 
de dezembro de cada ano, para fazê-lo coincidir com o encerramento do período 
fiscal e com isto racionalizar os atuais procedimentos administrativos. Dessa 
forma, o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 compreende 12 meses de 
operação e  pode não ser comparável com o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentados para fins comparativos que compreende 14 meses de 
operação. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. 2.1. Declara-
ção de conformidade e base para preparação. As demonstrações financeiras 
da Companhia foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas interna-
cionais contábeis emtidas pelo International Accounting Standards Board
(IFRS). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos quando aplicável.  As políticas contábeis significativas ado-
tadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, rela-
cionadas aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferen-
tes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A de-
monstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de 
não existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, 
portanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação. As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplica-
das de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a 
empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver uma 
obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de serviço 
já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com segurança. 
3.2. Estimativas contábeis. A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra-
ção da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para o registro de 
certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas  e despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações finan-
ceiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 
3.3. Reconhecimento de receita. A Companhia reconhece receita quando (i) o 
montante de receita pode ser mensurado com confiabilidade, (ii) são prováveis 
futuros fluxos de benefícios econômicos para a Companhia e (iii) quando forem 
cumpridos os critérios específicos das atividades da Companhia, como descrito 
a seguir. O montante da receita não é considerado como possível de ser mensu-
rado confiavelmente até que todos os riscos relacionados à venda tenham sido 
mitigados. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Companhia. 3.4. Custos e despesas. Os custos operacionais e as despesas 
são registrados pelo regime de competência e dizem respeito principalmente às 
despesas com alimentos e bebidas, combustíveis, material de consumo, comis-
sões de agências de turismo, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 
3.5. Moeda estrangeira. Na elaboração das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda di-
ferente de sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de 
câmbio vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, 
os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação. Quando da ocor-
rência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclu-
sões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), às alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro tributável anual, 
no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribuição social é calcu-
lada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de antecipação do 
imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o período (quando 
aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tributos a recuperar” 
e, são compensadas com o imposto de renda e a contribuição a pagar registra-
dos no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, quando aplicável. 3.7. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes 
de caixa os valores em caixa no village, os depósitos bancários e as aplicações 
financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  Portanto, um investimen-
to normalmente se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento 
original de curto prazo (i.e., três meses ou menos). 3.8. Contas a receber de 
clientes e provisão para devedores duvidosos. As contas a receber são reco-
nhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes 
faturados, e posteriormente, pelos saldos menos provisão para eventuais per-
das no valor recuperável. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida 
quando existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que possam ter 
sido fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar to-
dos os montantes devidos, de acordo com as condições iniciais dos créditos a 
receber. 3.9. Estoques. Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre 
o seu valor de custo e o seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável correspon-
de ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos ne-
cessários para realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos 
de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de 
inventário físico. 3.10. Depósitos judiciais. Existem situações em que a Com-
panhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas 
contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estraté-
gia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em 
juízo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os de-
pósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são liberados 
mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Companhia. Os 
depósitos judiciais são considerados como atividades de investimento para fins 
da demonstração dos fluxos de caixa. 3.11. Demais ativos circulantes e reali-
zável não circulante. São apresentados ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferi-
dos. 3.12. Imobilizado. São demonstrados ao valor de custo, deduzidos de de-

preciação e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do 
imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação 
desses ativos se inicia quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixa-
do (exceto para terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de en-
cerramento do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um 
item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. 
Empréstimos e recebíveis. São ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. 
Estão incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 
12 meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redu-
ção do valor recuperável. 3.14. Provisões. As provisões são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, 
em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 
provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos 
que se espera serem necessários para se liquidar a obrigação.  O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 
liquidar a obrigação no encerramento de cada período, considerando-se os ris-
cos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas são avaliados com base na opinião dos assessores legais externos e avalia-
ção da Administração. Quando a avaliação pressupõe chances de perda mais 
prováveis que sim do que não de que uma saída de recursos seja feita para liqui-
dar a contingência/obrigação, são constituídas as devidas provisões relaciona-
das aos referidos riscos. Quando a avaliação pressupõe chances de perda pos-
síveis, os riscos contingenciais são divulgados em nota explicativa às Demons-
trações Financeiras, porém não são provisionados contabilmente. Ativos contin-
gentes são registrados contabilmente somente quando sua realização é pratica-
mente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros. 
3.15. Demais passivos circulantes e exigíveis não cirulantes. São demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mu-
danças nas políticas contábeis e divulgações. Alterações adotadas pela 
Companhia. As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exer-
cício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e tiveram impactos materiais para a Com-
panhia: IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos”: com essa nova norma, os ar-
rendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arren-
damento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo des-
sa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. Os cri-
térios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstra-
ções financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Compa-
nhia possui contratos de arrendamento significativos no qual atua como arren-
datário, sendo que parte desses contratos eram reconhecidos como arrenda-
mentos operacionais e os pagamentos contabilizados de forma linear ao longo 
do prazo do contrato, de acordo com sua competência. Foi concluído o estudo 
dos impactos dessa nova norma nas demonstrações financeiras, que inclui: (i) 
uma estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não cancelá-
vel e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando 
o exercício depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente 
certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamen-
to inerentes a educação; e (iii) utilização de determinadas premissas para calcu-
lar a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o perí-
odo do contrato, dentre outras. A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º 
de janeiro de 2019 pelo método de cálculo retrospectivo modificado, calculando 
o valor presente nesta data, sem a reapresentação das informações comparati-
vas, como permitido pela norma. A adoção acarretou um incremento de 
R$288.937 (Nota 6) no ativo imobilizado, decorrentes do direito de uso sobre os 
aluguéis de imóveis e de maquinas e equipamentos, e no passivo de arrenda-
mento mercantil. O aumento do passivo de arrendamento é decorrente do reco-
nhecimento do direito de uso dos ativos, que resulta a adição da dívida líquida da 
Companhia. A depreciação e os juros são reconhecidos na demonstração do 
resultado como uma substituição das despesas de arrendamento operacional 
("aluguel"). IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro": A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamen-
tos de tributo sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisi-
tos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, pre-
juízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. Na avaliação da Administração da 
Companhia, não existiram impactos significativos em decorrência da interpreta-
ção, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de 
Tribunais Administrativos e Judiciais. Alterações de normas que ainda não estão 
em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não 
estão em vigor para o exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, em-
bora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC). • Alterações nas referências à estrutura conceitual 
nas normas IFRS: em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura 
Conceitual para Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida 
em 2010. Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entida-
des que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas contá-
beis para transações, eventos ou condições que não sejam abordados por ne-
nhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada a partir 
de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas políticas con-
tábeis continuam adequadas de acordo com a Estrutura Conceitual revisada. • 
Alterações do IFRS 3: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração do IFRS 3 
sobre a definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1o de janeiro 
de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e 
processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a 
criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma 
empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita as defini-
ções de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos 
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a 
forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. • Alterações no IAS 
1 e IAS 8: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de "material" e fez alte-
rações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data efetiva de 
aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as 
entidades a determinarem se as informações sobre um item, transação ou um 
outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações 
financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessá-
rio fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações 
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material 
em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual. Não há outras 
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 2019 2018
Recursos em banco e em caixa 1.848 9.881
Aplicações financeiras 40.547 -

42.395 9.881
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários (CDB) 
de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais da variação 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata, com 
baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 79.794 76.187
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão 
de crédito.

6. Imobilizado
Taxa anu-
ais de de-
preciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2018 Adições
Baix-

as

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2019
Custo
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 59.613 6.528 - 306 66.447
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros

Tempo do 
contrato 111.700 15.414 (37) 453 127.530

Máquinas e 
equipamentos 10% 38.231 5.660 (31) - 43.860
Móveis e utensílios 10% 11.153 - - - 11.153
Outros Ativos Fixos 10% a 20% 11.653 1.057 (219) 304 12.795

Direito de uso – IFRS 16
Tempo do 
contrato - 309.759 (329) - 309.430

Imobilizado em progresso 1.065 8.998 - (1.063) 9.000
255.421 347.416 (616) - 602.221

Depreciação
Edificações (21.686) (1.549) - - (23.235)
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros (44.871) (9.590) 37 - (54.424)
Máquinas, equipamen-
tos e instalações (20.231) (3.652) 31 - (23.852)
Móveis e utensílios (9.747) (207) - - (9.954)
Outros Ativos Fixos (9.166) (1.437) 172 - (10.431)
Direito de uso – IFRS 16 - (20.822) 329 - (20.493)

(105.701) (37.257) 569 - (142.389)
Total imobilizado 149.720 310.159 (47) - 459.832
Impairment de ativos não financeiros. O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar perdas 
não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a perda é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível mais baixo 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Arrenda-
mentos. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial. O balanço patrimonial 
contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos: 

31 de dezembro de 2019 1º de janeiro de 2019
Ativos de direito de uso Imóveis 288.937 301.927
Passivos de arrendamentos
Circulante 9.935 15.048
Não circulante 288.358 286.879
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado. As demonstrações do 
resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2019
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso
 (incluído em custos e despesas) 20.822
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.110
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais para 
sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por 
períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são negocia-
dos individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferen-
ciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém 
os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram clas-
sificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 01 de 
janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito 
de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se 
torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento 
é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras 
são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo 
de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos pro-
venientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. 
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos 
de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos 
na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; • pa-
gamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou 
de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo 
com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamentos são des-
contados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa 
não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar 
em um empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de 
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições 
equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais aumentos futuros nos 
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os 
quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao cus-
to, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo 
de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data 
inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; • 
quaisquer custos diretos iniciais; e. • custos de restauração.Os ativos de direito 
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver 
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito 
de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de bai-
xo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado. 
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou 
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens 
de mobiliário de escritório. Passivos de arrendamento. As movimentações 
dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 301.927
Juros provisionados 25.110
Adição por novos contratos ou renovação 7.832
Pagamentos (36.576)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
presta ções não descontadas: 

2019
2020 301.597
2021 302.105
2022 297.794
2023 283.150
2024 263.372
2025 241.373
Ativos de direito de uso. Os direitos de uso foram classificados na rubrica 
“Direitos de uso – IFRS 16”, do ativo imobilizado. A movimentação de saldos 
dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo: 
Saldo dos ativos de direito de uso em 1º de janeiro de 2019 301.927
Adição por novos contratos 7.832
Despesa de depreciação (20.822)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937
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7. Estadas Não Consumidas 2019 2018
Estadas não consumidas 179.471 144.998
Referem-se a reservas de clientes para estadias a serem consumidas futu-
ramente no prazo máximo de um ano. 8. Empréstimos e Financiamentos. 
O empréstimo junto ao Banco Santos está garantido por notas promissórias 
e estaria também garantida por debêntures emitidas por empresa ligada ao 
referido Banco, ressaltando que, a citada operação encontra-se sob discussão 
na esfera judicial. Essa instituição encontra-se em intervenção pelo BACEN, 
e por esse motivo o empréstimo com vencimento original em 2004 ainda não 
possui previsão de liquidação, uma vez que existe ação judicial em andamento 
demandando a compensação do valor aplicado junto ao saldo de aplicação 
fi nanceira existente ou mesmo sua prescrição jurídica. 9. Patrimônio Líquido. 
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e in-
tegralizado era composto por 198.111.661 ações ordinárias sem valor.  O valor 
do capital é de R$ 198.111.663,69. A participação de acionistas domiciliados 
no exterior no capital social está representada por 198.111.660 ações ordiná-
rias sem valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas é assegurada a distri-
buição de dividendos de, no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício, 
ajustado segundo a Lei 6.404/76. Em face dos prejuízos acumulados da Com-
panhia, não foram propostos dividendos em 2019 e em 2018.10. Prejuízos 
Fiscais e Bases Negativas da Contribuição Social. Em 31 de dezembro de 
2019, os prejuízos fi scais e as bases negativas de contribuição social acumu-
lados totalizavam   R$245.897 e R$245.815, respectivamente (Em dezembro 
de 2018, R$208.801 e R$208.718, respectivamente sem prazo de prescrição 
para fi ns de compensação, limitada a 30% do lucro tributável do exercício em 
que houver a compensação. Em razão dos prejuízos acumulados recorrentes 
e da incerteza neste momento quanto à utilização desses créditos fi scais no 
futuro, não foram consignados nas informações fi nanceiras do exercício o im-
posto de renda e a contribuição social diferidos. Os referidos créditos fi scais 
serão registrados somente por ocasião da apuração de resultado tributável em 
exercícios fi scais futuros. 11. Partes Relacionadas. No curso da operações 
da Companhia, direitos e obrigações são gerados entre partes relacionadas, 
provenientes de operações de venda e compra de serviços e operações de 
mútuos, pactuadas em condições baseadas em contrato e em condições de 
mercado. a. Transações e saldos: Os saldos das operações com partes rela-
cionadas estão assim demonstrados: 

Partes relacionadas Dez/18
Aumento 
de capital

Absorção de 
prejuízo

Movimen-
to do ano Dez/19

Club Med AMS 31.468 - - (31.468) -
Club Med Férias 2.065 - - (2.065) -
Ativo 33.533 - - (33.533) -
Club Med Paris (451) - - (25) (476)
Itaparica S/A (2.485) - - (5.865) (8.350)
Club Med Miami (450) - - - (450)
STE Operadora (50) - - - (50)
Club Med MAS (12.174) 10.790 16.194 (11.042) (3.768)
Club Med Férias - - - (9.572) (9.572)
Passivo (15.610) 10.790 16.194 (26.504) (15.130)
b. Resultado
Receita de comissão e estadas: Dez/2019 Dez/18
CLUB MED Férias 27.349 19.749

12. Instrumentos Financeiros. Em 31 de dezembro de 2019, os valores con-
tábeis dos instrumentos fi nanceiros da Companhia registrados no balanço, 
refl etem praticamente os seus valores de mercado, considerando variáveis e 
estimativas praticados no mercado para operações de prazo e risco similares. 
Principais Fatores de Risco da Companhia: a) Risco de taxa de juros e taxa de 
câmbio. Em relação ao risco de taxa de juros, da Companhia incorrer em perdas 
por conta de fl utuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas fi nan-
ceiras relativas aos passivos captados junto ao mercado. Em relação ao risco 
de taxa de câmbio, decorre da dívida em moeda estrangeira, está vinculado 
às perdas potenciais decorrentes de movimentos desfavoráveis nas taxas de 
câmbio. A Companhia não vem celebrando contratos de derivativos para cobrir 
esses riscos, mas vem monitorando continuadamente as taxas de juros de mer-
cado e a fl utuação das moedas estrangeiras, a fi m de observar eventual neces-
sidade de contratação desses instrumentos. Risco de crédito. O risco de crédito 
é minimizado pelo fato de aproximadamente 77% das vendas da Companhia 
serem realizadas através de cartões de crédito administrados por terceiros. A 
Companhia vem monitorando continuadamente a posição de seus recebíveis, a 
fi m de observar possíveis perdas e consequentemente avaliar eventual neces-
sidade de registro de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 13. Pas-
sivos Contingentes. Os passivos contingentes decorrentes de litígios em dis-
cussão estão, em sua maioria, conservadoramente amparados por depósitos 
judiciais e, quando aplicável, por provisões de montante equivalente às perdas 
estimadas como prováveis, de acordo com as avaliações de riscos procedidas 
pelos advogados da Companhia, em conjunto com a Administração.

Am-
biental Cível Criminal Fiscal

Traba-
lhista Total

Saldo Dez/18 98 1.654 - 1.597 11.852 15.201
Acréscimos de provisão - 305 70 5.341 5.716
Reversão de provisão por uso - (888) - (2.527) (3.415)
Redução de provisão - (154) (87) (445) (686)
Saldo Dez/19 98 917 - 1.580 14.221 16.816
Causas Possíveis em dez/19 - 2.216 12 3.201 19.700 25.129
14. Custos e Despesas Administrativas 2019

Custos Administrativas Total
Pessoal e encargos sociais 96.366 96.366
Refeições e bebidas 38.574 - 38.574
Manutenção e reparos 10.506 13.664 24.170
Comissão de vendas - 19.665 19.665
Transporte 14.083 - 14.083
Terceirizados - 12.772 12.772
Energia eletrica 11.850 - 11.850
Comissão de cartão de crédito - 7.342 7.342
Alugueis 6.564 569 7.133
Propaganda e publicidade - 6.787 6.787
Viagens e estadia - 4.911 4.911
Telecomunicações - 2.595 2.595
Outros 7.171 10.784 17.955

88.748 175.455 264.203
15. Cobertura de Seguros (Não Auditado). Em 31 de dezembro de 2019, a 
Companhia apresentava cobertura de seguros contra danos materiais para os 
bens do ativo imobilizado, incêndio e danos elétricos por valores considerados 

pela Administração sufi cientes para cobrir eventuais sinistros. Os bens estão se-
gurados por um montante aproximado de R$530 milhões. 16. Eventos Subse-
quentes. Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras. Em dezem-
bro de 2019, um novo vírus ("COVID-19") foi relatado na China. A Organização 
Mundial da Saúde declarou COVID-19 como uma "Pandemia". Nesse contexto, 
no Brasil, as autoridades estaduais e municipais de saúde estão seguindo as 
orientações das autoridades federais, que contemplam um conjunto de medidas 
que visam a mitigar a propagação do COVID-19. Para o Club Med, as medidas 
impactaram os três Villages do Brasil, Rio das Pedras-RJ, Trancoso-BA e Lake 
Paradise-SP, onde as operações foram paralisadas. Para os hospedes que es-
tavam nas dependências dos Villages, quando decretado o estado de Calami-
dade Pública, a Companhia envidou todos os esforços para enviá-los para os 
seus locais de origem, a fi m de mantê-los seguros e obedecendo as orientações 
das autoridades locais e estrangeiras de saúde. Com os Villages fechados aos 
clientes, a Companhia mantém uma equipe de manutenção, em cada Village, 
para os serviços essenciais e aproveita para antecipar manutenção dos quartos 
e das áreas comuns. Os demais funcionários dos Villages foram enviados para 
as suas residências e ou repatriados para seus países de origem. As vendas 
para o exterior, mais conhecida como “Campanha de Neve” ou “EBB”, que se 
referem as vendas para a temporada de neve no período que vai de dezembro 
de 2020 até março de 2021, foram realizadas no início do mês de março, mais 
precisamente nos dias 09, 10, 11 e 12 e atingiu as expectativas de vendas da 
Administração. Essas vendas foram importantes para garantir o caixa que irá 
suportar as atividades da Companhia ao longo deste período de baixa da ativida-
de econômica. Com relação aos pedidos de cancelamentos, a Companhia está 
agindo de acordo com a Medida Provisória 948/2020 (MP) publicada no último 
dia 08 de abril pelo Ministério do Turismo, a qual dispõe sobre o cancelamento 
de serviços, de reservas, e de eventos dos setores de turismos e cultura em 
razão do estado de calamidade pública. De acordo com a MP, em caso de can-
celamento, a Companhia não está obrigada a reembolsar os valores pagos pelo 
consumidor, desde que seja assegurado: - Remarcação da reserva; - Conces-
são de crédito para uso ou abatimento em futura compra de serviços; ou. - Outro 
acordo formalizado com o consumidor. As medidas não deverão implicar em 
qualquer custo adicional, taxa, ou multa ao cliente, desde que a solicitação seja 
efetuada no prazo de 90 dias a contar da data da publicação da MP. Para remar-
cação de reservas, deverão observar a temporada e os valores das reservas ori-
ginalmente contratadas, e ainda o prazo de 12 meses a partir do encerramento 
do estado de calamidade pública. No centro administrativo, localizado na cidade 
do Rio de Janeiro e no escritório comercial, localizado na cidade de São Paulo, 
a administração da Companhia segue as orientações da Organização Mundial 
de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil quanto à higienização do ambiente 
físico, isolamento social e trabalho a distância. Deste modo, a Companhia, apro-
veitando das tecnologias, implemento para todos os funcionários dos escritórios 
o trabalho “home offi ce”, não haverá descontinuidade das operações comerciais 
tão como processamento das informações mantendo assim o controle de seus 
processos internos. Adicionalmente, informamos que a Companhia mantém o 
monitoramento intensivo dos impactos potenciais do COVID-19 em seus resul-
tados de 2020, porém ainda é difícil estimar eventuais perdas e possíveis efeitos 
em suas demonstrações fi nanceiras.

Guillaume Daniel Alexandre Craipeau - Diretor Financeiro; 
Claudio Medeiros Lima - CPF 014.924.007-42 - CRC 084.443-O RJ.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores do Club Med Brasil S.A. Opi-
nião. Examinamos as demonstrações fi nanceiras do Club Med Brasil S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e fi nanceira do Club Med Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2019, o de-
sempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo 
com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (“International Financial Re-
porting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standard Bo-
ard - IASB”. Ênfase. Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 1.1 às de-
monstrações contábeis, que descreve a alteração do término do exercício social 
de 31 de outubro para 31 de dezembro de cada ano, para fazê-lo coincidir com o 
encerramento do período fi scal. Dessa forma, o exercício fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2019 compreende doze meses de operação e, portanto, pode não ser 
comparável com as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de de-
zembro  de 2018, apresentadas para fi ns comparativos, que compreende quatro-
ze meses de operação.  Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse 
assunto. 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 “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos re-
levantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as de-
monstrações fi nanceiras e o relatório do auditor. A Administração da Compa-
nhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não 
abrange o Relatório da Administração, e não expressamos nenhuma forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.  Em conexão com a auditoria das 
demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-

te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidade da Administração 
e da governança sobre as demonstrações fi nanceiras. A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi -
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nan-
ceiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Com-
panhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a Administração pre-
tenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabili-
dade do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras. Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente para funda-
mentar 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, falsifi cação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 

às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi -
cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou in-
cluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as cor-
respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ci-
ências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que fo-
ram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determina-
mos aqueles que foram considerados como mais signifi cativos na auditoria das 
demonstrações fi nanceiras do exercício corrente e que, dessa maneira, consti-
tuem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nos-
so relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga-
ção pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, de-
terminarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque 
as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
               Rio de Janeiro, 25 de abril de 2020
               Expertisa Auditores Independentes
               CRC RJ 005875/O-0 - CVM 12130. 
               Michaël Patrice Vin - Sócio - CRC RJ 118082/O-0 - CNAI 4933
               Jean-Marc Vin - Sócio - CRC RJ 092319/O-2 - CNAI 1531

               Expertisa Auditores Independentes
               CRC RJ 005875/O-0 - CVM 12130. 
               Michaël Patrice Vin 
               Jean-Marc Vin

CCNE CARIOCA CONCESSÕES S.A.
CNPJ: 03.541.393/0001-39

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/19.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ativo Notas 31.12.2019 31.12.2018
Circulante 334 1.277
  Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 238 1.188
  Dividendos  a receber 1 1
  Créditos tributários (3.b) 95 88
Não circulante 29.671 30.183
Realizável a longo prazo 408 405
  Depósitos judiciais 20 17
  Outros créditos 388 388
Investimentos (3.c/4) 29.263 29.778
Total do ativo 30.005 31.460
Passivo Notas 31.12.2019 31.12.2018
Circulante 20 18
  Impostos e contribruições sociais 20 18
Patrimônio líquido (5) 29.985 31.442
  Capital social 23.000 23.000
  Reservas de lucros 6.728 8.185
  Ajuste de avaliação patrimonial 257 257
Total do passivo 30.005 31.460

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

Notas 31.12.2019 31.12.2018
Receitas (despesas) operacionais
   Gerais e administrativas (15) (22)
   Resultado de equivalência patrimonial (3.c/4) 10.700 8.444
   Financeiras, líquidas 41 87
Resultado antes do imposto de renda e 
contribuição social 10.726 8.509

   Imposto de renda e contribuição social (15) (12)
Lucro líquido do exercício 10.711 8.497
Quantidade de ações (por lotes mil) 7.986 7.986
Lucro líquido por ação - R$ 1,34 1,06

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reservas
 de lucros

Ajuste
de ava

Lu-
cros

Ca-
pital

social
Le-
gal

Inves-
timen-

to

liação-
patrimo-

nial

acu-
mula-

dos

Patri-
mônio-
líquido

Saldos em 01/01/18 23.0003.483 10.352 257 - 37.092
Lucro líquido do período - - - - 8.497 8.497
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 425 - - (425) -
   Dividendos distribuídos - - (8.647) - (5.500) (14.147)
   Reserva para investimento - - 2.572 - (2.572) -
Saldos em 31/12/18 23.0003.908 4.277 257 - 31.442
Lucro líquido do período - - - - 10.711 10.711
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 536 - - (536) -
   Dividendos distribuídos - - (3.750) - (8.418) (12.168)
   Reserva para investimento - - 1.757 - (1.757) -
Saldos em 31/12/19 23.0004.444 2.284 257 - 29.985

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

31.12.2019 31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 10.711 8.497
Ajustes para reconciliar o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido:
Equivalência patrimonial (10.700) (8.444)

Lucro líquido ajustado 11 53
Variações nos ativos e passivos (8) (1)

Créditos tributários (7) (1)
Depósitos judiciais (3) (4)
Impostos e contribuições sociais 2 4

Caixas líquido gerado nas atividades operacionais 3 52
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Investimentos 11.215 12.480
Caixas líquido gerado nas atividades de investimentos 11.215 12.480

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (12.168) (14.147)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (12.168) (14.147)
Redução no caixa e equivalentes de caixa (950) (1.615)
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 1.188 2.803
No fim do exercício 238 1.188

Redução no caixa e equivalentes de caixa (950) (1.615)

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A CCNE Carioca Conces-
sões S.A. tem por objeto social a participação em empreendimentos e/ou 
outras sociedades comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, es-
pecialmente na área de concessão de serviços públicos, bem como prestar 
serviços de consultoria e auxiliares, nas mesmas áreas. 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 
emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das DFs., e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As DFs. são apresentadas em Real, que é 

a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 
000), exceto quando indicado de outra forma. Em 03/04/20, a Diretoria da Cia. 
autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/19. 3 - Resumo 
das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimen-
tos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante ris-
co de mudança 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 rentabilidade pró-rata temporis até a data das DFs.. São representadas 
basicamente por operações compromissadas e por CDB com garantia de 
recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor 
justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se 
basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de dé-
bitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos: 

Os investimentos em sociedades coligadas 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, após a 
aquisição, em decorrência 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 anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacio-
nal. As DFs. das sociedades coligadas 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.. d. Demais 
ativos e passivos (circulante e não circulante): Registrados pelos seus 
valores de custo ou de realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicá-
vel. e . Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): 
A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objeti-
vo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacio-
nais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líqui-
do excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável.  Nas DFs. de 2019 e 2018 
não foram identificadas ajustes a serem contabilizados. 4 - Investimentos:
Empresa Participação 2019 2018
Concessionária Rio-Teresópolis S.A. 21,35% 29.263 29.778
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado em 31/12/19, está representado por 7.985.249 ações (7.985.249 em 
31/12/18), sendo 3.992.625 (3.992.625 em 31/12/18) ordinárias e 3.992.624 
(3.992.624 em 31/12/18)  preferenciais, todas nominativas e sem valor nomi-
nal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo míni-
mo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado 
na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela As-
sembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício e não excederá a 20% do 
capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76. Reserva
para investimento – Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício 
social e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/
ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação di-
ferente por decisão da Assembleia. 6 - Instrumentos financeiros: Os ins-
trumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 
31/12/19 e 2018 e por valores compatíveis com os praticados pelo mercado 
nessa data. A Administração desses instrumentos é efetuada através de es-
tratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política 
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contra-
tadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar 
com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposi-
ção para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco 
de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamen-
to 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. 7 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os aconte-
cimentos entre a data base da presente Demonstração 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. 

A DIRETORIA
Andreia Cardoso de Lima - CONTADORA - CRC-RJ 094712/O-2

Gol prevê perda de 70% na receita deste ano
Embora tenha tido uma liquidez 

no primeiro trimestre de R$ 4,2 bi-
lhões, a Gol como todo o setor aéreo 
já considera o impacto da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) na 
receita nos próximos meses.

“Hoje, a saúde financeira da aérea 
é considerada ainda sólida. Precisou 
fazer uma revisão rigorosa de orça-
mento e eliminação de custos e con-
seguiu amortizar R$ 1,2 bilhão em 
dívidas, afirmou o diretor-presidente 
Paulo Kakinoff, em teleconferência 

de resultados nesta segunda-feira.
Com a redução massiva de voos, o 

setor aéreo é um dos mais prejudica-
dos economicamente. Sobre a dispo-
nibilidade de uma linha de crédito do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) previs-
ta para meados desse mês, apesar de 
a instituição não ter ainda apresenta-
do os termos ao mercado, o executivo 
disse que a companhia está trabalhan-
do para que não seja necessário a utili-
zação de linhas adicionais.

“Não faz sentido construir cená-
rios nesse momento. Temos uma 
posição de liquidez robusta, mas 
é importante ter linha de crédito 
disponível. Tudo vai depender da 
duração da crise”, disse. “O estágio 
que estamos com o BNDES é de 
discussão sobre os termos que ain-
da não foram apresentados. Fazer 
uma análise crítica sobre isso ago-
ra não é possível. Só podemos nos 
posicionar quando os termos forem 
apresentados. Aí iremos avaliar”, 

explicou Kakinoff.
Sobre os juros que poderiam ser 

praticados nesta linha de crédito 
para as aéreas, o executivo disse 
que enquanto os termos não forem 
divulgados tudo é especulação. 
“Esta é uma solução que está sen-
do construída pelo setor público e 
privado”. É uma forma de acessar 
crédito. As coisas estão evoluindo. 
Mas qualquer coisa além disso é 
especulação”, frisou.

Richard Lark, diretor vice-presi-

dente financeiro da Gol disse que 
mesmo diante das mudanças ma-
croeconômicas, a empresa manteve 
a composição de liquidez. “O que 
nos deixa em uma posição forte 
para enfrentar esta crise”, assina-
lou. “Estamos gerenciando os nos-
sos negócios. Fizemos revisão do 
orçamento para preservar o capital 
de giro. Apesar de o futuro imedia-
to ser incerto, como todas as cri-
ses, esta irá também passar”, frisou 
Kakinoff.
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CCNE CARIOCA CONCESSÃO VIAPAR S.A.
CNPJ: 14.932.563/0001-22

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/19.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares reais )

Ativo Notas 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 3.354 3.277
   Créditos tributários 46 59

3.400 3.336
Não circulante
Investimentos (3.b/4) 58.885 61.106

58.885 61.106
Total do ativo 62.285 64.442
Passivo Notas 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
   Tributos e obrigações socias 15 8
   Débitos com partes relacionadas (3.c) 18.629 18.629

18.644 18.637
Patrimônio líquido (5)
   Capital social 28.000 28.000
   Reservas de lucros 15.641 17.805

43.641 45.805
Total do passivo 62.285 64.442

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

Notas 31.12.2019 31.12.2018
Receitas (despesas) operacionais
   Gerais e administrativas (62) (11)
   Resultado de equivalência patrimonial (3.b/4) (2.221) 415
   Financeiras, líquidas 156 137
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (2.127) 541
   Imposto de renda e contribuição social (37) (33)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (2.164) 508
Quantidade de ações (por lotes mil) 67.136 67.136
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R$ (0,0322) 0,0076
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 

(Em milhares de reais )
Reservas de Lucros Lucros Patri-

Capital
social Legal Investimento

acumu-
lados

mônio
líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2018 28.000 3.174 17.123 - 48.297
Dividendos distribuídos - - (3.000) - (3.000)
Lucro líquido do período - - - 508 508
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 25 - (25) -
   Reserva para investimento - - 483 (483) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 28.000 3.199 14.606 - 45.805
Prejuízo do período - - - (2.164) (2.164)
Compensação de prejuízos  -  - (2.164) 2.164  -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 28.000 3.199 12.442 - 43.641

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

31.12.2019 31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (2.164) 508
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) 
 e o fluxo de caixa líquido:

Equivalência patrimonial 2.221 (415)
Lucro líquido ajustado 57 93
Variações nos ativos e passivos 20 11

Créditos tributários 13 4
Tributos e obrigações sociais 7 7

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 77 104
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Investimentos - 3.613
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos - 3.613

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos - (3.000)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos - (3.000)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 77 717
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 3.277 2.560
No fim do exercício 3.354 3.277

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 77 717
Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A CCNE Carioca Concessão 
Viapar S.A. tem por objeto social o propósito específico de participação no capital 
social das Rodovias Integradas do Paraná 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 emitidos pelo CPC. 
Todas as informações relevantes próprias das DFs., e somente elas, estão sen-
do evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua 
gestão. As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e 
foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado 
de outra forma. Em 03/04/20, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. 
do exercício findo em 31/12/19. 3 - Resumo das principais práticas contá-
beis adotadas: a. 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 conversíveis em um montante conhecido de caixa e que es-
tão sujeitos a um insignificante risco de mudança 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 rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. 
São representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu 
valor justo. b. Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas são 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse mé-
todo, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido 
das coligadas, após a aquisição, em decorrência 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 anteriores, é reconhecida como receita (ou 
despesa) operacional. As DFs. das sociedades coligadas são elaboradas para o 
mesmo período de divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajus-
tes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. 

c. Débitos com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas 
são realizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros 
nem prazos de vencimento para essas transações. d. Demais ativos e passivos 
(circulante e não circulante): Registrados pelos seus valores de custo ou de 
realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. e. 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 indi-
car deterioração ou perda de seu valor recuperável. 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. 
Nas DFs. de 2019 e 2018 não foram identificadas ajustes a serem contabilizados. 
4 - Investimentos: 

Participação % 2019 2018
Rodovias Integradas do Paraná S.A. 24,08% 58.885  61.106
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integralizado, 
em 31/12/19, está representado por 67.136.672 ações (67.136.672 em 31/12/18) 
sendo 33.568.336 (33.568.336 em 31/12/18) ordinárias e 33.568.336 (33.568.336 
em 31/12/18) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Dividendos:
O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, 
calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, 

salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lu-
cros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício e não excederá a 20% do capital social, em conformidade com o art. 
193 da Lei 6.404/76. Reserva para investimento - Constituída por até 75% do 
lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das 
atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter 
destinação diferente por decisão da Assembleia. Em 31/12/19, as reservas de 
lucros não foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. 
Em consequência dos prejuízos apresentados, à Cia. compensou o prejuízo com 
a reserva para investimento, conforme preconiza o art. 189 da Lei 6.404/76. 6
- Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registra-
dos em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018 e 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 acompanhamento 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 exposi-
ção para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de cré-
dito, risco de liquidez e risco de mercado. 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 limi-
tes impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para 
refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 7 - Eventos 
subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data base da presente 
Df. e a data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a 
serem divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto. 
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ZI BLUE S.A. 
CNPJ: 32.222.218/0001-87

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/2019.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Ativo 774.588 718.042 997.218 921.305
Circulante 16.942 17.794 55.044 47.805
  Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 663 4.201 2.731 6.315
  Contas a receber de clientes 451 673 1.187 1.409
  Estoques (3.b) 15.366 12.551 15.366 12.551
  Dividendos  a receber - - 35.162 27.010
  Créditos tributários (3.c) 202 142 338 293
  Outros créditos 260 227 260 227
Não circulante 757.646 700.248 942.174 873.500
Realizável a longo prazo 241 237 2.030 2.021
  Créditos com partes relacionadas 129 129 1.850 1.850
  Depósitos judiciais 112 108 180 171
Investimentos (3.d/4) 672.611 615.261 855.350 786.729
Imobilizado (3.e/5) 84.794 84.750 84.794 84.750

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Passivo 774.588 718.042 997.218 921.305
Circulante 5.892 5.763 5.437 5.295
  Fornecedores (3.f) 4.127 4.186 4.133 4.192
  Tributos e obrigações sociais (3.g) 929 741 957 766
  Débitos com partes relacionadas 836 836 150 150
  Outros débitos - - 197 187
Não circulante 958 849 958 849
  Débitos com partes relacionadas 408 408 408 408
  Adiantamento para futuro aumento de capital 550 441 550 441
Patrimônio líquido (6) 767.738 711.430 990.823 915.161
  Capital social 402.192 401.751 402.192 401.751
  Reservas de lucros 322.240 266.086 322.240 266.086
  Ajuste de avaliação patrimonial 43.593 43.593 43.593 43.593
  Outros resultados abrangentes (287) - (287) -

767.738 711.430 767.738 711.430
Participação de acionistas não controladores           - - 223.085 203.731

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

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita bruta 13.520 10.391 13.520 10.391
    Deduções da receita bruta (151) (279) (151) (279)
Receita operacional líquida 13.369 10.112 13.369 10.112
    Custo bruto (8.892) (8.330) (8.892) (8.330)
Lucro bruto 4.477 1.782 4.477 1.782
Receitas (despesas) operacionais
    Gerais e administrativas (3.530) (3.176) (3.689) (3.730)
    Resultado financeiro, líquido 70 70 159 163
    Resultado de equivalência patrimonial 110.648 142.557 148.051 191.123
Lucro líquido antes da participação minoritária 111.665 141.233 148.998 189.338
    Participação de acionistas não controladores       - - (37.333) (48.105)
Lucro líquido do exercício 111.665 141.233 111.665 141.233
Quantidade de ações (por lotes mil) 378.981 378.640 378.981 378.640
Lucro líquido por ação - R$ 0,29 0,37 0,29 0,37

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

2019 2018
Lucro líquido do exercício 111.665 141.233
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado:

  - Outros resultados abrangentes (287) -
Resultado abrangente do exercício 111.378 141.233

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ajuste de Outros Acionistas Patrimônio

Capital Reservas de lucros avaliação resultados Lucros Patrimônio não líquido
social Legal Investimento patrimoinial abrangentes acumulados líquido controladores consolidado

Saldos em 01/01/2018 401.541 15.401 199.652 43.593 - - 660.187 188.240 848.427
Aumento de capital social 210 - - - - - 210 - 210
Lucro líquido do exercício - - - - - 141.233 141.233 - 141.233
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 7.062 - - - (7.062) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - (90.200) (90.200) - (90.200)
   Reserva para investimento - - 43.971 - - (43.971) - - -
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - 15.491 15.491
Saldos em 31/12/2018 401.751 22.463 243.623 43.593 - - 711.430 203.731 915.161
Aumento de capital social 441 - - - - - 441 - 441
Lucro líquido do exercício - - - - - 111.665 111.665 - 111.665
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 5.583 - - - (5.583) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - (55.511) (55.511) - (55.511)
   Reserva para investimento - - 50.571 - - (50.571) - - -
Outros resultados abrangentes - - - - (287) - (287) - (287)
Participação dos acionistas não controlado-
res - - - - - - - 19.354 19.354
Saldos em 31/12/2019 402.192 28.046 294.194 43.593 (287) - 767.738 223.085 990.823

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

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades opera-
cionais: 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 111.665 141.233 111.665 141.233
Ajustes para reconciliar o resultado 
às disponibilidades: (110.529) (142.499) (128.578) (175.574)
Depreciação e amortização 119 58 119 58
Resultado de equivalência patrimonial (110.648) (142.557) (148.051) (191.123)
Resultado de participações minoritárias          - - 19.354 15.491

Variações nos ativos e passivos 
operacionais (2.561) (2.899) (10.690) (62.155)

Contas a receber de clientes 222 (348) 222 (314)
Estoques (2.815) (1.287) (2.815) (1.287)
Tributos a recuperar (60) (49) (45) (19)
Dividendos  a receber - - (8.152) (553)
Outros créditos (33) (150) (33) (150)
Depósitos judiciais (4) (31) (9) (35)
Fornecedores (59) 7 (59) 7
Tributos e obrigações sociais 188 (1.042) 191 (1.044)
Débitos com partes relacionadas - 1 - 1
Débitos com terceiros - - - (58.760)
Outros débitos - - 10 (1)

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades operacionais (1.425) (4.165) (27.603) (96.496)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 53.298 96.686 79.430 190.039
Adições ao imobilizado (163) 948 (163) 948

Recursos líquidos gerados nas 
atividades de investimentos 53.135 97.634 79.267 190.987

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social 441 210 441 210
Dividendos pagos (55.511) (90.200) (55.511) (90.200)
Adiantamento para futuro aumento 
de capital 109 231 109 231
Outros resultados abrangentes (287) - (287) -

Recursos líquidos aplicados nas 
 atividades de financiamentos (55.248) (89.759) (55.248) (89.759)

Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa (3.538) 3.710 (3.584) 4.732

Demonstração do aumento (redução) 
no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 4.201 491 6.315 1.583
No fim do exercício 663 4.201 2.731 6.315

Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa (3.538) 3.710 (3.584) 4.732

Notas Explicativas: 1 - Contexto operacional: A ZI BLUE S.A. tem por objeto 
social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas ou 
empreendimentos, bem como a exploração de atividades pastoris e de silvicul-
tura de cultivo, venda e corte de eucalipto. 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 emitidos pelo CPC. Todas as in-
formações relevantes próprias das DFs., e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
As DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram 
arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra 
forma. Em 07/04/2020, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das demonstra-
ções financeiras do exercício findo em 31/12/2019. As DFs. consolidadas da ZI 
BLUE S.A. incluem as seguintes Cias., classificada para efeito de consolidação, 
como segue:
Empresa Participação Classificação
Três Morros Participações S.A. 93,25% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde 
à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua natu-
reza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas 
e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adianta-
mento 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 Dos efeitos decorrentes de 
transações realizadas entre as empresas. 3 - Resumo das principais práticas 
contábeis adotadas: a. 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 conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança 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 rentabilidade pro-rata temporis até a data das DFs.. 
São representadas basicamente por operações compromissadas e por CDB com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu 
valor justo. b. Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluin-
do 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. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários 
referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensa-
ções de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Investi-
mentos: Os investimentos em sociedades 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 controladas, após 
a aquisição, em decorrência 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 anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. 
As DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período de 
divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as polí-
ticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. e. Imobilizado: O
custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, é pro-
vável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão 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 depreciação dos ativos 
são revisados pelo menos ao final de cada exercício. f. Fornecedores: Os títulos 
emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, 
quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. g. Tributos e obrigações 
sociais: Valores referentes a provisão para pagamento de tributos federais, es-

taduais e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. h. 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 recuperável. Quando tais evi-
dências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é 
constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. Nas DFs. de 2019 e 2018 não foram identificados ajustes a serem 
contabilizados. i. Declaração 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”) emi-
tidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” e as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem 
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC e pela 
CVM. 4 – Investimentos (Controladora):

Participação 2019 2018
Três Morros Participações S.A. 93,25% 672.349   614.999
Outros investimentos - 262 262

672.611 615.261
5 - Imobilizado:

Consolidado
Taxas Custo Depreciação 2019 2018

Terrenos - 60.150 - 60.150 60.150
Edificações e benfeitorias 5% 20.773 - 20.773 20.773
Outros 10% e 20% 6.170 (2.299) 3.871 3.827

87.093 (2.299) 84.794 84.750
6- Patrimônio líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integraliza-
do, em 31/12/2019, está representado por 378.981.362 ações (378.640.0001 em 
31/12/2018) ordinárias. • Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de 
dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exer-
cício, apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determina-
da pela Assembleia Geral. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída 
mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% 
do capital social, em conformidade com o art.de 193 da Lei 6.404/76. Reserva
para investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício social 
e tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas 
empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por decisão 
da Assembleia. • Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação pa-
trimonial da companhia referem-se à variação do valor contábil dos seus bens 
substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A administração 
considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a capacidade de ge-

ração de seus bens. • Outros resultados abrangentes - Resultado equivalência 
patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada em conjunto re-
ferente a passivo atuarial, líquido de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da participação acionária da controlada 
indireta Developer S.A. 7 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financei-
ros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administra-
ção 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 Companhia 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 mercado. 
As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identi-
ficar 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. 8 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os 
acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a data 
de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem di-
vulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
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Sebrae: ESCs são alternativa para micros na pandemia
Criada há um ano pelo Governo 

Federal, a Empresa Simples de Cré-
dito, conhecida como ESC, tornou-
se um caminho alternativo para os 
donos de pequenos negócios que 
precisam de empréstimo neste mo-
mento de crise causada pela pande-
mia do novo coronavírus. Além de 
oferecer condições mais facilitadas 
do que as dos bancos e outras insti-
tuições financeiras, a ESC atua ex-
clusivamente com a oferta de crédito 
para as micro e pequenas empresas, 
incluindo o microempreendedor in-
dividual (MEI), em uma área limita-
da à sede da empresa e municípios 
vizinhos.

De acordo com o analista do Se-
brae Adalberto Luiz, as Empresas 

Simples de Crédito assumem um 
papel importante no movimento de 
apoio aos pequenos negócios que en-
frentam dificuldades durante a pan-
demia. “O fato de atuarem de forma 
bem próxima aos clientes garante 
uma relação entre as partes muito 
mais amigável. Além disso, como só 
podem atuar no município sede e nos 
limítrofes, a ESC promove o desen-
volvimento local, ou seja, a riqueza 
gerada na região é investida na pró-
pria região”, avaliou.

Levantamento feito pelo Sebrae 
no dia 24 de abril mostra que atual-
mente existem 646 ESC constituídas 
no país, sendo que o capital disponí-
vel para  operações  está em torno de 
R$ 300 milhões. A maioria das ESC 

(80%) estão constituídas como mi-
croempresas, sendo que 67% delas 
fazem negócios com o MEI. O Se-
brae foi um dos maiores defensores 
da criação dessa modalidade de ne-
gócio, como uma forma de ampliar 
e facilitar o acesso dos pequenos 
negócios ao crédito. “A ESC veio 
para romper uma das principais bar-
reiras entre o empresário de micro e 
pequena empresa e o crédito, que é 
o excesso de burocracia”, destaca o 
presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Em Uberlândia (MG), o empresá-
rio Eduardo Milagre opera a primei-
ra ESC criada em Minas Gerais, em 
maio do ano passado. Ele acredita 
que as Empresas Simples de Crédi-
to estão segurando o mercado dos 

pequenos negócios durante a crise. 
Após o avanço do Covid-19, a em-
presa tem estreitado ainda  mais o 
relacionamento com os clientes. “Es-
tamos buscando nossa clientela para 
avaliar a necessidade de crédito, pois 
sabemos que eles estão precisando. 
Como conhecemos nossos clientes 
de perto conseguimos avaliar a situa-
ção de cada um e, até mesmo quando 
há alguma restrição, é possível libe-
rar um crédito, pois acompanhamos 
o dia a dia da empresa”, contou. Em 
média, a Milagre Empresa Simples 
de Crédito realiza operações que va-
riam entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Recente pesquisa realizada pelo Se-
brae, entre os dias 3 e 7 de abril, sobre 
o impacto do coronavírus nos peque-

nos negócios, mostrou que a maioria 
dos donos de micro e pequenas empre-
sas (70%) não havia buscado emprés-
timo e entre os que buscaram, 60% 
tiveram a solicitação negada. O em-
presário Renato Bayer administra uma 
ESC em Porto Alegre desde agosto do 
ano passado. Ele considera que as Em-
presas Simples de Crédito conseguem 
operar negócios com mais segurança e 
menos burocracia por ter mais proxi-
midades dos clientes, ao contrário dos 
bancos. “O empresário que procura 
crédito entra em contato direto comigo 
e rapidamente conseguimos avaliar os 
documentos necessários, fazer o ca-
dastro e liberar o recurso, muitas vezes 
no mesmo dia, dependendo do caso”, 
explicou.
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DEVELOPER S.A.
CNPJ nº 00.938.572/0001-16

Notas Explicativas: 1 - Contexto Operacional: A DEVELOPER S.A. presta 
serviços em geral, inclusive concebe, desenvolve, implanta, gerencia e opera 
projetos e empreendimentos, industriais, comerciais, bem como participa 
de projetos de concessão, permissão e autorização de serviços públicos 
e explora os respectivos serviços e atividades afins, presta serviços de 
consultoria e auxiliares, nessas e em outras áreas, administra bens próprios 
de qualquer natureza e participa em outras sociedades, como acionista ou 
quotista. 2 - Apresentação das 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 emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua 
gestão. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das DFs. foram 
baseadas em fatores objetivos e subjetivos e com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
DFs.. 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. As DFs. consolidados da Cia. não estão sendo apresentadas 
conforme exposto no CPC 36 item 4 a. Em 07/04/20, a Administração da Cia. 
autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo em 31/12/19. 3 - Resumo 
das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a. 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 conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco 
de mudança 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 rentabilidade 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. b. Créditos tributários: Os
saldos de créditos tributários referem-se basicamente a impostos federais 
e serão utilizados em compensações de débitos tributários federais da Cia. 
nos seus vencimentos. c. 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 decorrência 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 anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) 
operacional. As DFs. das sociedades 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. d. 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 recuperável. 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. 
A principal conta sujeita à avaliação de recuperabilidade é investimentos.

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos a V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019.

e. Normas e Interpretações 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 arrendatários. 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 aplicação da norma revisada, a partir de 1º/01/19, não 
trouxe efeitos contábeis no período atual e em exercícios anteriores.
4 - Investimentos:
Controlada: Participação 2019 2018
Saneamento Ambiental Águas do 
Brasil S.A. (SAAB) 70,89% 692.479 623.857

Ágio na aquisição de participação da SAAB 147.931 147.931
840.410 771.788

5 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social subscrito e integra-
lizado, em 31/12/19, está representado por 39.154.228 ações (39.154.228 
em 31/12/18), sendo: 19.577.114 (19.577.114 em 31/12/18) ordinárias e 
19.577.114 (19.577.114 em 31/12/18) preferenciais, todas nominativas e sem 
valor nominal. Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividen-
do mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, 
apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada 
pela Assembleia Geral. Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída 
mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% 
do capital, em conformidade com o Art. 193 da Lei 6.404/76. Reserva para 
investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício e tem a 
finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas em-
presas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por deci-
são da Assembleia Geral. Outros resultados abrangentes - Resultado de 
equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada 
em conjunto, referente a passivo atuarial, líquido de impostos, vindo da parti-
cipação acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento Ambiental Águas 
do Brasil S.A.). 6 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros 
encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Adminis-
tração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste 
em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes 
no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer 
outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resul-
tantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco 
de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabele-
cidas 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 mu-
danças nas condições de mercado e atividades do grupo. 7 - Eventos Subse-
quentes: Estamos enfrentando uma pandemia de COVID-19 (Coronavírus) 
a nível mundial. Toda atividade econômica brasileira poderá ser afetada par-
cialmente pela volatidade da variação cambial, além de outros riscos relativos 
à atividade específica. 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 administradores 
da Developer S.A. - Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examinamos as DFs. da 
Developer S.A., (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio 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 Developer S.A., em 31/12/19, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela 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 “Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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 respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as DFs. e o relatório do auditor: A
administração da Cia. é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório 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 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as DFs. ou com nosso conhecimento obtido na au-
ditoria 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 te-
mos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações financeiras: 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 rele-
vantes 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 pro-
fissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs., indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 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 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 signi-
ficativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas 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 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as DFs. representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo 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 eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. RJ, 07/04/2020. Lopes, Machado Auditors, Consultants 
& Business Advisers; BKR - Independent Member of BKR International - 
CRC-RJ 2026-O/5; Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 060.611/O-0; José 
Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0. 

Passivo 880.930 804.176
Circulante 228 215
  Fornecedores 6 6
  Impostos e contribuições sociais 25 22
  Outros débitos 197 187
 Patrimônio líquido (5) 880.702 803.961
  Capital social 439.173 439.173
  Reservas de lucros 441.913 364.788
  Outros resultados abrangentes (384) -

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) 2019 2018

Receitas (despesas) operacionais
  Gerais e administrativas (119) (478)
  Resultado financeiro, líquido 86 89
  Resultado de equivalência patrimonial 148.051 191.123
Lucro líquido do exercício 148.018 190.734
Quantidade de ações (por lotes mil) 39.154 39.154
Lucro líquido por ação - R$ 3,78 4,87

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
 em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 148.018 190.734
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:

   - Outros resultados abrangentes (384) -
Resultado abrangente do exercício 147.634 190.734

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Reservas de lucros Outros

Reserva para resultados Lucros Patrimônio
Capital social Reserva legal investimento abrangentes acumulados líquido

Saldos em 01/01/18 439.173 24.057 279.297 - - 742.527
Lucro líquido do exercício - - - - 190.734 190.734
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 9.537 - - (9.537) -
 Dividendos distribuídos - - - - (129.300) (129.300)
 Reserva para investimento - - 51.897 - (51.897) -
Saldos em 31/12/18 439.173 33.594 331.194 - - 803.961
Lucro líquido do exercício - - - - 148.018 148.018
Destinação do resultado do exercício:
 Reserva legal - 7.401 - - (7.401) -
 Dividendos distribuídos - - - - (70.893) (70.893)
 Reserva para investimento - - 69.724 - (69.724) -
Outros resultados abrangentes  - - - (384) - (384)
Saldos em 31/12/19 439.173 40.995 400.918 (384) - 880.702

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$) 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 148.018 190.734
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades: (148.051) (191.123)
Equivalência patrimonial (148.051) (191.123)

Variações nos ativos e passivos operacionais (2) (58.759)
Contas a receber de clientes - 34
Créditos tributários (10) (26)
Depósitos judiciais (5) (4)
Impostos e contribuições sociais 3 (2)
Débitos com terceiros - (58.760)
Outros débitos 10 (1)

Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais (35) (59.148)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Investimentos 79.429 190.039
Dividendos a receber (8.152) (553)

Recursos líquidos gerados nas atividades
 de investimentos 71.277 189.486

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (70.893) (129.300)
Outros resultados abrangentes (384) -

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financia-
mentos (71.277) (129.300)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (35) 1.038
Demonstração do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 2.063 1.025
No fim do exercício 2.028 2.063

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (35) 1.038

Notas 2019 2018
Ativo 880.930 804.176
Circulante 38.048 29.921
  Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 2.028 2.063
  Contas a receber de clientes 736 736
  Dividendos a receber 35.162 27.010
  Créditos tributários (3.b) 122 112
Não Circulante 842.882 774.255
 Realizável a LP 2.472 2.467
  Depósitos judiciais 65 60
  Créditos com partes relacionadas 2.407 2.407
 Investimentos (3.c/4) 840.410 771.788

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

CARIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 40.352.775/0001-40

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Notas 2019 2018

Ativo 4.064 4.077
Circulante 72 104
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 18 19
Contas a receber de clientes (3.b) 52 52
Créditos tributários (3.c) 1 32
Outros créditos 1 1

Não circulante 3.992 3.973
Realizável a LP 386 367
Créditos com partes relacionadas (3.e) 364 346
Depósitos, cauções e retenções (3.d/4) 22 21

Investimentos (5) 3.606 3.606

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$, exceto o lucro líquido por ação) 2019 2018

Receita bruta 80 60
 Impostos e contribuições (7) (6)
Receita líquida 73 54
 Custo bruto (7) -
Resultado bruto 66 54
Receitas (despesas) operacionais (1.565) (1.402)
 Gerais e administrativas (1.566) (1.404)

 Financeiras, líquidas 1 2
Prejuízo do exercício (1.499) (1.348)
Quantidade de ações (por lotes mil) 22 15

Prejuízo por ação - R$ (68,14) (89,87)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018

(Em MR$) Ajuste de Prejuízos Patri-
Capital
social

avaliação
patrimonial

acumu-
lados

mônio
líquido

Saldos em 01/01/18 7.886 2.113 (7.724) 2.275
Aumento de capital social 1.644 - - 1.644
Prejuízo do exercício - - (1.348) (1.348)

Saldos em 31/12/18 9.530 2.113 (9.072) 2.571
Aumento de capital social 1.335 - - 1.335
Prejuízo do exercício - - (1.499) (1.499)

Saldos em 31/12/19 10.865 2.113 (10.571) 2.407

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Prejuízo do exercício (1.499) (1.348)
Variações nos ativos e passivos 163 (278)
Créditos tributários 31 30
Créditos com partes relacionadas (18) 1
Adiantamento para futuro aumento de capital 150 (309)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (1.336) (1.626)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:

Aumento de capital social 1.335 1.644
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 1.335 1.644

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (1) 18
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 19 1
No fim do exercício 18 19

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (1) 18

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por objeto social a 
construção de imóveis, a execução de obras de engenharia, bem como a rea-
lização de loteamentos e os negócios de incorporação imobiliária. 2. Apresen-
tação das 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 
emitidos pelo CPC. Todas as informações relevantes próprias das DFs., e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As DFs. são apresentadas em Real, que 
é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais 
(R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 03/04/20, a Diretoria da 
Cia. autorizou a conclusão das DFs. em 31/12/19. 3. Resumo das principais 
práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. clas-
sifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de 
alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender a compromissos 
de caixa de curto prazo. b. Contas a receber de clientes: A Cia., no exercício 
findo em 31/12/19, avaliou não haver necessidade de registro da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando 
existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os 
saldos a receber. c. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários 

referem-se basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensa-
ções de débitos tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Depó-
sito judiciais, cauções e retenções: A Cia. é parte envolvida em processos, 
cíveis e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera adminis-
trativa 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. e. Créditos e Dé-
bitos com partes relacionadas: As transações com partes relacionadas são 
realizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros 
nem prazos de vencimento para essas transações. f. Demais ativos e passi-
vos (circulante e não circulante): Registrados pelos seus valores de custo 
ou de realização, incluindo ganhos ou perdas, quando aplicável. g. 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 tecno-
lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
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. Nas DFs. de 2019 e 2018 não foram 
identificados ajustes a serem contabilizados. 

Passivo 4.064 4.077
Circulante 3 2
Fornecedores 1 1
Impostos e contribuições sociais 2 1

Não circulante 1.654 1.504
Débitos com partes relacionadas (3.e) 169 169
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.485 1.335

Patrimônio líquido (6) 2.407 2.571
Capital social 10.865 9.530
Ajuste de avaliação patrimonial 2.113 2.113
Prejuízos acumulados (10.571) (9.072)

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Atendendo às determinações legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019.

4. Depósitos judiciais, cauções e retenções: 2019 2018
Depósitos judiciais – Pis/Cofins 2 1
Cauções e Garantias 20 20

22 21
5 - Investimentos: 2019 2018
Propriedades para Investimento 3.606 3.606

3.606 3.606
6. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Cia. em 31/12/19, 
subscrito e integralizado, é de R$ 10.865 (R$ 9.530 em 31/12/18), dividido em 
21.990 ações (14.940 em 31/12/18) ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. b. Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de avaliação patri-
monial da Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus investimentos 
substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A administra-
ção considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a capacidade 
de geração de seus bens. 7 - Instrumentos financeiros: Encontram-se regis-
trados em contas patrimoniais em 31/12/19 e 2018, por valores compatíveis 
com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instru-
mentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
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 instrumentos fi-
nanceiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. 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. 8 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os aconteci-
mentos entre a data base da presente DF. e a data de divulgação das mesmas 
e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais 
das normas contábeis pertinentes ao assunto.
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Resultado operacional da Porto Seguro cresce 52% no 1° tri 
Ainda que impactada pelo de-

sempenho dos investimentos em 
renda variável, decorrente dos efei-
tos da pandemia do Covid-19 na 
economia global, a Porto Seguro 
reportou no primeiro trimestre au-
mento de 52% do resultado opera-
cional em relação ao 1° tri de 2019.

Em 2019, o lucro líquido da 
companhia foi de R$ 1,387 bilhão. 
A empresa, que divulgou o balan-
ço do período nesta segunda-feira, 

atribui o resultado a melhora na 
operação de seguros e da expansão 
dos negócios financeiros e servi-
ços.

O lucro líquido atingiu R$ 228 
milhões no trimestre (-23,8% vs. 
1T19) resultando num ROAE de 
12,3 no período. Excluindo o efeito 
do excesso de capital e consideran-
do uma remuneração de 100% do 
CDI para os investimentos, a renta-
bilidade dos negócios da Empresa 

seria de 19,4% no trimestre.
Os prêmios de seguros (excluin-

do Dpvat) encerraram o trimestre 
com uma evolução de 2,3% em 
comparação ao mesmo período 
anterior, alavancados pelo forte 
desempenho dos seguros de Saúde 
(+19,6%), Vida (+12,3%) e Ris-
cos Financeiros (+29,6%), além 
da contribuição resultante do au-
mento dos prêmios do Patrimonial 
(+5,6%). O seguro Auto, por sua 

vez, recuou 2,8% justificado prin-
cipalmente pela intensificação do 
ambiente competitivo.

O índice combinado de seguros 
atingiu 94,1% no 1T20, uma melho-
ra de 1,1 p.p. em comparação com 
o 1T19, decorrente da melhora nos 
índices de sinistralidade, despesas 
administrativas e operacionais. O 
índice de despesas administrativas 
e operacionais trimestral recuou 
0,5 p.p. em relação ao mesmo perí-

odo do ano anterior. O patamar atu-
al representa o melhor índice para 
um primeiro trimestre em mais de 
10 anos, resultado da realização de 
investimentos em tecnologia com-
binados com o foco em melhorias 
e automatização de processos. A 
sinistralidade total recuou 1,5 p.p., 
explicado principalmente pela me-
lhora de 1,9 p.p. na sinistralidade 
do Auto, beneficiada pela redução 
das frequências de sinistros.




