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STF: reduzir
vencimento de
funcionários é
inconstitucional
O Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou inconstitucional
qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101/2000) que permita a redução
de vencimentos de servidores públicos para a adequação de despesas com pessoal. Na sessão desta
quarta-feira, o colegiado concluiu
o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 2238,
ajuizada pelo Partido Comunista
do Brasil (PcdoB), pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) e pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB).
O dispositivo declarado inconstitucional é o parágrafo 2º do
artigo 23, que faculta a redução
temporária da jornada de trabalho
com adequação dos vencimentos à
nova carga horária, caso sejam ultrapassados os limites definidos na
lei para despesas com pessoal nas
diversas esferas do poder público.
O julgamento da ação havia sido
suspenso em agosto de 2019, para
aguardar o voto do ministro Celso
de Mello. Na ocasião, não foi alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade
das regras questionadas.

Dívida Pública
Federal sobe 2,17%
e vai para R$ 4,25
trilhões
O baixo volume de vencimentos
fez o endividamento do governo
subir pela primeira vez em dois
meses. A Dívida Pública Federal
(DPF), que inclui o endividamento
interno e externo do Governo Federal, subiu, sem levar em conta a
inflação, 2,17% em maio, na comparação com abril, informou a Secretaria do Tesouro Nacional. O estoque passou de R$ 4,161 trilhões
para R$ 4,251 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi), que é a
parte da dívida pública em títulos
no mercado interno, subiu 2,26%
em maio, passando de R$ 3,944 trilhões para R$ 4,033 trilhões.
A alta deve-se, segundo o Tesouro, à emissão líquida de R$ 73,58
bilhões na DPMFi. Além disso,
houve a apropriação positiva de juros (quando os juros da dívida são
incorporados ao total mês a mês),
no valor de R$ 15,28 bilhões.
A emissão líquida de títulos da
Dívida Pública Mobiliária Interna
deu-se pela diferença entre o total
de novos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional – R$ 86,65 bilhões
– em relação ao volume de títulos
resgatados (embolsado pelos investidores), que somou R$ 13,08
bilhões.
A melhoria das condições de
mercado permitiu ao Tesouro retomar as emissões, principalmente
de papéis prefixados e vinculados à
taxa Selic.
Depois de dois meses de forte
alta, o estoque da Dívida Pública
Federal Externa (DPFe), em circulação no mercado internacional,
aumentou apenas 0,41%, passando
de R$ 217,11 bilhões para R$ 218
bilhões de abril para maio. A dívida
subiu apesar da queda de 0,01% no
dólar observada no mês passado.
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Economia mundial
encolherá quase uma
China em 2020 e 21
Dívida pública vai
superar níveis das
2 Guerras e da
crise de 2007-08

O Fundo Monetário Internacional projeta uma recessão mais profunda em 2020 e uma recuperação
mais lenta em 2021. A produção
global deverá diminuir em 4,9%
este ano, 1,9 ponto percentual abaixo da previsão de abril, seguida por
uma recuperação parcial, com crescimento de 5,4% em 2021.
“Essas projeções implicam uma
perda acumulada para a economia
global em dois anos (2020–21) de
mais de US$ 12 trilhões nesta crise”, calcula a economista-chefe
do FMI, Gita Gopinath. O valor
é pouco inferior ao Produto Interno Bruto (PIB) da China, que
somou cerca de US$ 14 trilhões
em 2019.
A perda na economia mundial
ocorre mesmo com o apoio fiscal de
todos os países, que supera US$ 10
trilhões. “Em muitos países, essas
medidas [política monetária através
de cortes nas taxas de juros, injeções de liquidez e compras de ativos] conseguiram apoiar os meios
de subsistência e evitar falências em
larga escala, ajudando assim a reduzir cicatrizes duradouras e ajudando
a uma recuperação”, escreve Gita
em artigo no blog do Fundo.
A crise também gerará desafios
de médio prazo, alerta a economista. “Prevê-se que a dívida pública atinja este ano o nível mais
alto da história em relação ao
PIB, tanto nas economias avançadas quanto nas emergentes e nas
em desenvolvimento.” O nível
superará os cerca de 140% do PIB

O auxílio emergencial representou quase a totalidade (cerca de
95%) da renda domiciliar per capita da população mais pobre do Brasil. A proporção também é significativa nas duas faixas logo acima,
em que representou 59% e 35%,
respectivamente. Nos demais decis
de renda mais baixa, a participação
também foi substancial, destaca
análise feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
De acordo com os dados da
Pnad Covid-19, do IBGE, referentes a maio, o valor médio

Por 65 a 13 votos, o Senado
aprovou o PL 4.162/2019, que estabelece um novo marco legal para
o saneamento básico.
O Plenário rejeitou, por 61 votos
a 12, questão de ordem da bancada
do PT para adiamento da votação
do projeto de lei, que abre espaço
para monopólio privado do serviço
de água e esgoto. O texto vai à sanção presidencial.

Renúncia fiscal
em São Paulo
quase equivale a
verba da Saúde
Desde 2002, o Estado de São
Paulo concedeu R$ 187,8 bilhões
em isenções fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), principal fonte de
receita do Estado, com crescimento
de 84,5% neste período, de acordo
com o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado (Sinafresp), que analisou os últimos 20
anos de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) em São Paulo.
O levantamento do Sinafresp
aponta que em 2020 a renúncia
fiscal soma R$ 17,4 bilhões, valor
superior aos recursos investidos em
empresas do estado e pouco inferior ao orçamento previsto para a
Secretária de Saúde (antes da pandemia), que era de R$ 19,2 bilhões.

LEILÃO & COMPANHIA
Economista-chefe do FMI fala em dificuldade de recuperação
após as duas Grandes Guerras e
na crise econômica e financeira
de 2007-2008.
Gita salienta que a forma sem
precedentes dessa crise dificulta as
perspectivas de recuperação para
economias dependentes de exportação e põe em risco as perspectivas de convergência de renda entre
economias em desenvolvimento e
avançadas.
“Estamos projetando uma desa-

celeração profunda sincronizada
em 2020 para as economias avançadas (queda de 8%) e os mercados emergentes e as economias
em desenvolvimento (retração de
3%, ou de 5% se excluir a China),
e projeta-se para mais de 95% dos
países queda na renda per capita
em 2020. Para o Brasil, o FMI revisou a projeção de recessão este
ano para 9,1%, com crescimento de
3,6% em 2021.

Renda emergencial supera
ganhos de 82% dos domicílios
Trabalho remoto
beneficiou quem
tem nível superior
completo ou pós

Aprovado PL que
cria monopólio
privado do
saneamento

da renda emergencial foi de R$
846,50. Esse valor correspondeu
a 44,6% do rendimento médio dos
ocupados, a 77,5% do rendimento
médio dos trabalhadores por conta própria e foi 21,2% superior ao
rendimento médio do trabalhador
doméstico.
A pesquisa de Marco A. F. H.
Cavalcanti e Maria Andreia P. Lameiras indica que 26,3 milhões
de domicílios (ou 38,7% dos 68
milhões de domicílios brasileiros)
tiveram acesso ao benefício. Do
total de domicílios contemplados
pelo programa, 82% possuíam renda domiciliar per capita de até R$
832,65, ou seja, renda inferior ao
benefício obtido.
Os números comprovam a importância da renda emergencial instituída pelo Congresso. O Governo
Bolsonaro, que havia proposto um
valor de apenas R$ 200, por três
meses, agora reluta em estender

o programa por mais dois ou três
meses.
Os dados da Pnad Covid-19 revelam ainda que cerca de 77,5%
do total de trabalhadores ocupados
(65,4 milhões) não estavam afastados do trabalho. Entre estes, 8,7
milhões trabalhavam de forma remota (home office), o equivalente a
apenas 13,3% da população ocupada que não estava afastada.
O trabalho em casa beneficiou
principalmente os estratos mais altos da sociedade. Entre as pessoas
com nível superior completo ou
pós-graduação, 38,3% estavam trabalhando remotamente. Os percentuais foram muito baixos entre os
sem instrução ou com fundamental incompleto (0,6%), bem como
para o nível fundamental completo
e médio incompleto (1,7%). Para
aqueles com médio completo e superior incompleto o percentual ficou em 7,9%.
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,3486

Dólar Turismo

R$ 5,4700

Euro

R$ 6,0190
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

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

0,28% (maio)
0,80% (abril)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7555

Ouro (gr)

R$ 290,15

Selic
Hot Money

2,25%
0,82% a.m.
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O esqueleto da dívida dos
estados escapa do armário
Um velho esqueleto que
descansava no fundo do
armário da República está
prestes a emergir. O velho tema
da dívida dos estados junto ao
Governo Federal está tomando
a forma oposta de um crédito
superior a R$ 1 trilhão e 300
bilhões. O Governo, claro,
não vai reconhecê-lo. Mas o
conjunto de argumentos que
fundamentam a proposição
de estados e municípios vai
literalmente encurralar os
burocratas da Fazenda, e
especialmente Paulo Guedes.
São dois créditos oriundos
da dívida imposta aos estados
em fins de 1997 e outro crédito
resultante da Lei Kandir.
No primeiro caso, estados e
municípios pagaram o que
não deviam. No segundo caso,
deixaram de receber o que era
líquido e certo. Somando o que
se pagou em excesso com o que
se deixou de receber é que as
contas se eleva a R$ 1 trilhão
e 380 bilhões o crédito global
dos entes federativos junto ao
Governo Federal.
O que o Governo, durante
duas décadas, chamou de
dívida principal dos estados
não passou de um acerto feito
com bancos privados para
pagar recursos oriundos do over
antes rolados diariamente nas
carteiras dos bancos comerciais
estaduais. Por pressão do
FMI, no rescaldo dos acordos
da dívida externa, o governo
decidiu fechar os bancos dos
estados e, consequentemente,
o próprio over, transferido para
os bancos privados.

Os
bancos
privados
receberam
esses
débitos
em títulos estaduais apenas
formalmente, pois tinham o
compromisso do Governo
de pagá-los em moeda ou
com títulos públicos. O
resultado disso tudo é que
houve
efetivamente
uma
troca de títulos estaduais por
títulos federais, sem qualquer
auditagem dos montantes
envolvidos. Os bancos privados
ganharam milhões de reais num
processo arbitrado pelo Banco
Central sem fiscalização.
Note que aplicação dos
estados no over nunca se
paga, rola-se. Isso integrava
a soberania financeira dos
estados. É o que acontece
também com o over operado
pelo Banco Central. Entretanto,
no caso do over dos bancos
comerciais estaduais, a solução
dada foi um absurdo completo
do ponto de vista de política
pública: a dívida do over,
que nunca se paga como uma
prática normal de mercado,
foi transformada em dívida
contratual, paga em prestações,
com correção monetária e
prazo de 30 anos, violando-se
a soberania estadual.
Esse tipo de relação entre
entes federativos é um esbulho.
Se quisesse acabar com os
bancos estaduais e seu over,
o Governo Federal deveria
propor sua federalização, na
linha do que aconteceu nos
Estados Unidos no século
XIX: o governo central
federalizou a dívida, absorveu
o débito na política monetária,

Uma experiência inovadora
começa pela marca

Proporcionar uma experiência mais simples, útil e prazerosa do que a tradicional como
forma de encantar os usuários
de seus produtos e serviços é a
meta de dez entre dez empresas de praticamente todos os
setores. Ao se debruçarem sobre as formas de alcançar este
objetivo, é comum que elas
pensem diretamente em pilares
de negócio funcionais e operacionais tais como a forma de
pagamento, entrega ou funcionamento daquilo que fazem.
No entanto, o acirramento vertiginoso da competição
com novas startups e grandes
empresas mais inovadoras tem
revelado a necessidade de antecipar essa preocupação. A
mudança de comportamento
do consumidor na era digital
tem levado muitos estrategistas
de marketing a optar pela revisão do posicionamento de suas
marcas. Se a organização quer
realmente ser vista como sinônimo de disrupção, inovação e
diferenciação, isto precisa se
refletir na essência, valores e
atributos que representarão a
marca.
Escolher e desenvolver uma
nova identidade que deixe totalmente clara sua nova proposta de valor é o passo inicial

para atrair o usuário a uma experiência diferenciada e orientar o planejamento de uma entrega de valor cada vez maior
aos clientes.
As transformações e entregas da nova oferta de valor
da marca devem ser acompanhadas diretamente por todos
os departamentos e níveis hierárquicos de uma companhia.
Desde o desenvolvimento e fabricação até a entrega do produto, todos os elos da cadeia
precisam estar envolvidos na
missão de corresponder à promessa de valor oferecida pela
empresa.
Além disso, todos os pontos
de contato da marca com os
stakeholders devem representar e transparecer esse novo
posicionamento. O símbolo, as
cores, os elementos gráficos e
toda a ludicidade aplicada na
composição da marca têm a
função de comunicar a todos
quais são essas promessas.
Foi a constatação desse novo
contexto que nos levou à mudança da nossa marca. Ao assumir um modelo de negócio direcionado a acelerar o processo
de criação de novos negócios
junto a grandes corporações, a
Play Studio adotou elementos
visuais que acentuam o com-

Líderes nacionalistas: Getúlio
Vargas, educação e cultura
e pronto. Aqui, foi feita uma
federalização pela metade,
deixando todo o ônus com os
estados: o over foi federalizado,
mas o débito ficou.
Em termos tributários e
federativos, a dívida dos
Estados junto ao Governo
Federal é nula. Temos
sustentado que a questão
agora não é propriamente
apenas anular a dívida, mas
ressarcir o que foi pago em
excesso. Isso, com correção
monetária, corresponde a algo
como R$ 400 bilhões. É uma
conta fantástica para estados
quase falidos, que justificaria
uma ação no limite de ações
constitucionais em termos de
conflito federativo.
Entretanto, a situação da Lei
Kandir é ainda mais dramática
para os estados. Sua origem é
uma lei do início dos anos 90
que estabeleceu uma isenção
fiscal
para
exportadores
de produtos primários e
semimanufaturados, com os
estados, titulares do imposto,
devendo ser compensados
financeiramente. Não foram,
exceto liberação de parcelas
insignificantes. O que houve,
portanto, é o equivalente a um
roubo de R$ 638 bilhões, o que
ficou por ser pago.
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promisso com as novas práticas de inovação. Nosso novo
ícone, um “foguete” estilizado
presente em nosso logo, indica
uma orientação sempre “para
frente e para cima”, simbolizando a inquietude de constantemente tirar ideias do papel,
criar bons negócios, atrair boas
pessoas e mover a economia.
Além disso, a mistura de cores como o cinza chumbo com
mercúrio representa nossa seriedade e pragmatismo misturados com uma dose de ousadia e criatividade.
Em suma, quanto maior for
a clareza dos propósitos da
empresa estampados na marca, mais fácil será a criação
de um novo relacionamento
dos consumidores, colaboradores, investidores e públicos
de interesse com as organizações. Em uma época que predominam atributos funcionais
e facilmente copiáveis de produtos e serviços, saber se comunicar de maneira eficiente
a partir da marca garante um
link cognitivo e emocional
que proporciona uma posição
de vantagem na corrida pelo
usuário.

q
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Sócio-diretor da Play Studio.

Duas das dimensões menos discutidas
sobre a Era Vargas foram as da educação
e da cultura. Isso constitui uma injustiça,
pois nenhum chefe de Estado fez mais
do que Getúlio nesses dois âmbitos,
fundamentais para a formação cidadã
e a solidificação dos valores pátrios,
sem as quais não é possível estabilizar a
soberania nacional.
Tamanha era a prioridade dada por
Getúlio a essa questão que, apenas 11
dias após ele se tornar presidente do
Brasil, em 1930, foi criado o Ministério
da Educação e Saúde Pública. Essa
iniciativa, que estruturou um dos pilares
do Estado social surgido com a Revolução
de 30, significou uma mudança
qualitativa em relação à República Velha,
quando vicejava o Estado liberal, e a
Constituição oligárquico-federalista de
1891 desobrigava o Estado de zelar pela
educação e pela saúde do povo.
O objetivo de combinar educação e
saúde em um mesmo ministério era o de
planejar conjuntamente as duas funções,
o que teve como um dos principais
desdobramentos as campanhas de
vacinação de crianças nas escolas.
Em 1931 e 1932, 5,14% do orçamento
federal foi para a educação, quase o
dobro da Agricultura, de 2,84%, num
período em que foi urgente salvar os
agricultores da bancarrota provocada pela
crise de 1929. Além disso, Getúlio impôs
um decreto de que os estados deveriam
gastar pelo menos 10% das suas rendas
na educação primária. Os resultados
desses expressivos investimentos foram
impactantes: em dez anos, o número de
escolas primárias cresceu 50%, o número
de estudantes cresceu 60%, as matrículas
nas escolas primárias cresceram 75%, e
o total de alunos do ensino secundário
cresceu 150%.
Getúlio também reforçou a estrutura
do Ministério ao criar o Inep – Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, atual responsável pelo
Enem, em 1937, para pesquisas relativas
a métodos e técnicas de ensino. Seu
presidente até a deposição de Vargas, em
1945, foi Lourenço Filho, um dos ícones da
Escola Nova, movimento progressista na
educação voltado para o aprimoramento
da autonomia moral do indivíduo em uma
coletividade emancipada.
Também trabalharam no Ministério da
Educação de Vargas, entre 1930 e 1945,
grandes nomes como Heitor Villa-Lobos,
responsável pela educação musical
das crianças e jovens, além de Manuel
Bandeira, Carlos Drummond de Andrade,
Mário de Andrade, Cândido Portinari e
Rodrigo de Melo Franco.
Vargas também criou o Serviço de
Radiodifusão Educativo, para transmitir
conteúdos educacionais pelo rádio, e o
Instituto Nacional do Cinema Educativo,
com o mesmo propósito, usando o
cinema.
A Reforma Educacional de 42 colocou
como disciplinas obrigatórias a Filosofia
– que tanto se luta hoje para manter após
ter sido restaurada no Governo Lula – o
grego e, muito positivamente, o espanhol,
como desdobramento da política externa
de aproximação com a América hispânica
para constituir um bloco geopolítico
e
geoeconômico
alternativo
aos
imperialismos estadunidense, europeu e
soviético.
No seu segundo governo, Vargas criou
a Capes e o CNPQ – que também tanto
se luta hoje para preservar – a fim de
estruturar a pesquisa científica em nível
de pós-graduação.
Em termos de políticas culturais em
sentido estrito, criou, em 1937, o Instituto
Nacional do Livro, responsável pelo
financiamento de inúmeras obras sobre
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a brasilidade, como o Dicionário do
Folclore Brasileiro, do Câmara Cascudo
e vários livros da Coleção Brasiliana.
Também criou o Serviço Nacional de
Teatro e as revistas Ciência Política e
Cultura Política, bem como outras, para
popularizar os estudos sobre aspectos
e questões políticas e sociais do Brasil.
Também formou o jornal A Manhã,
dirigido por Cassiano Ricardo, um dos
expoentes da Semana de Arte de 1922,
para ser o órgão de mídia impressa oficial
do Estado Novo, e a Rádio Mauá, também
conhecida como rádio do trabalhador.

Nenhum chefe de Estado
fez mais do que Getúlio
em ambos os setores
Já na década de 1930, Getúlio
valorizou a cultura negra e a promoveu
a ícone da brasilidade. A capoeira,
tradicional esporte dos antigos escravos,
foi legalizada em 1937, e Getúlio
reconheceu, em 1953, tratar-se do
único esporte genuinamente brasileiro.
O samba, até então marginalizado, foi
alçado a expoente da Nação, e o governo
não hesitou em patrocinar as escolas de
samba cariocas e tornar o carnaval do Rio
a maior festa do mundo.
Em termos do patrimônio histórico
e artístico e da museologia, Getúlio
foi o seu maior benfeitor em toda a
história do Brasil. Em 1932, ele criou o
primeiro curso de Museus do Brasil, para
formar profissionais para trabalhar em
museus. Em 1937, ele criou o Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, atual Iphan. Seus primeiros
organizadores foram ninguém menos que
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.
O Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional incumbiu-se de
criar imediatamente inúmeros museus
da maior importância até hoje: o Museu
Nacional de Belas-Artes, no Centro do
Rio de Janeiro; o Museu Imperial, em
Petrópolis, na antiga casa de veraneio de
Dom Pedro II e Dona Tereza Cristina; o
Museu das Missões em São Miguel das
Missões, no Rio Grande do Sul, para
preservar o que restava dos Sete Povos
das Missões, comunidades indígenas
organizadas pelos jesuítas no Brasil
colônia; o Museu da Inconfidência, em
Ouro Preto, para preservar a memória da
Inconfidência Mineira.
No seu segundo governo, Getúlio criou
o Museu das Bandeiras, em Goiás, para
zelar pela memória do bandeirantismo, tão
fundamental para a formação do território
brasileiro; o Museu do Índio, no Rio de
Janeiro, dirigido por Darcy Ribeiro; e
o Museu Victor Meirelles, que pintou
quadros icônicos da história do Brasil como
o da Primeira Missa e o da Batalha dos
Guararapes, quando os brasileiros se uniram
para expulsar os invasores holandeses de
Pernambuco no século XVII.
Assim, as políticas educacional e
cultural de Getúlio não descuidaram
de nenhum aspecto da identidade e da
história do Brasil, pois a educação e a
cultura foram compreendidas como o
arcabouço pelo qual a ideia e a realidade
de Nação poderia se perpetuar. Isso só foi
possível pela reorientação do sentido de
Brasil imprimida pela Revolução de 1930,
que edificou o Estado-nação, defensor da
soberania nacional, em detrimento do
Estado liberal, servil às oligarquias e ao
imperialismo.
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Desempregados e desocupados
superam número de trabalhadores
Em maio, 11,5%
da população
ocupada estava
sem remuneração

Por que os empresários
deveriam defender os Correios
Os Correios estão presentes nos 5.570 municípios
brasileiros; entregam 1,2 milhão de encomendas por dia
(para isso, seus veículos rodam 1 milhão de quilômetros
diariamente); são líderes de mercado para encomendas
até 30 kg; cerca de 90% das lojas de comércio eletrônico
possuem os Correios como forma de entrega, e a maioria
só usa a estatal; estão em 3º lugar na confiança da população, após a família e os bombeiros.
Os números, divulgados pela Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap), mostram que a empresa, além da importância estratégica em um país das
dimensões do nosso, é fundamental para quem realiza
negócios. É a única companhia que atende a todos os
municípios. E, normalmente, com valores mais baixos
(as tarifas de cartas no Brasil estão entre as menores do
mundo).
Porém, ao contrário do que aconteceu nos Estados
Unidos, onde as companhias – a começar pela Amazon,
maior comercializadora de mercadorias do mundo – fizeram Trump congelar a ideia de privatizar o US Postal
Service, no Brasil não se vê mobilização de empresários
em defesa dos Correios.
Se o comércio eletrônico é não mais o futuro, mas o
presente, as empresas deveriam defender o único meio
capaz de alcançar qualquer consumidor. A não ser que
prefiram naufragar por ideologia ou fiquem satisfeitas
em vender apenas para grandes cidades. A Amazon não
fica; também por isso, é a maior.

Onde?
As prestadoras de serviços de telecomunicações investiram no Brasil R$ 6,9 bilhões no primeiro trimestre de
2020, segundo levantamento do SindiTelebrasil. Os recursos foram aplicados especialmente em expansão das
redes e melhoria da cobertura e da qualidade dos serviços, diz a entidade.
A receita bruta do setor no período foi de R$ 60,6 bilhões, ou seja, as empresas teriam investido pouco mais
de 11% do faturamento.
Como não se vê reflexo desses investimentos na qualidade do serviço, se sobressaem 2 opções: ou o valor ainda é pequeno ou as empresas não sabem investir.

‘Sold out’
Durante a pandemia, a edição norte-americana de
Memórias Póstumas de Brás Cubas, com 5 mil livros,
esgotou-se em um único dia, relata a revista The New
Yorker, que publicou uma elogiosa crítica sobre o clássico de Machado de Assis.
“É um dos livros mais espirituosos, divertidos e,
portanto, mais vivos e sem idade, já escritos. É uma
história de amor – muitas histórias de amor, na verdade
– e é uma comédia de classe, boas maneiras e ego, e é
uma reflexão sobre uma nação e uma época, e um olhar
inflexível sobre a mortalidade”, descreve o jornalista
Dave Eggers.
John Gledson, da mesma revista, considera Memórias
Póstumas uma das obras mais revolucionárias e inovadoras da literatura brasileira, antes de tudo uma sátira
social, política e de costumes, muito bem definida como
precursora do realismo fantástico.

Entre os 84,4 milhões de
trabalhadores do país, cerca de 19,0 milhões estavam
afastados do trabalho e, entre estes, 9,7 milhões sem
sua remuneração, o equivalente a 11,5% da população ocupada em maio de
2020. O total de desocupados ficou em 10,1 milhões
de pessoas e a taxa de desocupação chegou a 10,7%.
No mês havia 75,4 milhões
de pessoas fora da força de
trabalho, dos quais 34,9%
não procuraram trabalho,

mas gostariam de trabalhar,
e 24,5% não procuraram
principalmente devido à
pandemia ou porque faltava
trabalho na localidade em
que residia, mas também
gostaria de trabalhar.
Mesmo assim, a população fora de trabalho de 75,4
milhões somada com 10,1
milhões de desocupados
supera o total de trabalhadores. Em maio, cerca de
16,8% dos trabalhadores do
Nordeste e 15,0% do Norte
estavam sem remuneração.
No Nordeste, 26,6% dos trabalhadores (ou 5 milhões de
pessoas) estavam afastados
do trabalho pela pandemia,
a maior proporção entre as
cinco regiões.
No mesmo mês, a Pnad
Covid19 constatou que
27,9% da população ocupada (ou 18,3 milhões de

mas associados à Covid-19
e a região Norte mostrou o
maior percentual (18,3%)
de pessoas nessa condição.
Também em , a Pnad Covid19 estimou que o país
tinha 160,9 milhões com 14
anos ou mais de idade, a chamada população em idade de
trabalhar. A população na
força de trabalho eram 94,5
milhões, dos quais 84,4 milhões eram ocupados e 10,1
milhões desocupados. A população fora da força de trabalho somava 75,4 milhões
de pessoas.
As mulheres eram maioria na população residente
(51,1%) e na população em
idade de trabalhar (51,6%),
mas não na força de trabalho
(43,5%). Entre os ocupados,
as mulheres representavam
42,8% e, entre os desocupados, 49,5%.

Weintraub deixa funcionários do Banco Mundial ‘perturbados’
A nomeação de Abraham
Weintraub feita pelo governo brasileiro para ocupar o
cargo de diretor-executivo
da EDS15 do Banco Mundial – grupo que reúne Brasil, Colômbia, Equador,
Filipinas, República Dominicana, Suriname e Trinidad
e Tobago, foi criticada pela
associação dos funcionários
em carta enviada para a Comissão de Ética da entidade.
No texto compartilhado
com todos os colaboradores
do órgão, o documento ressalta que “muitos funcionários ficaram profundamente
perturbados” com fatos sobre a passagem de Weintraub
pelo Ministério da Educação
do Brasil e sobre as inúmeras polêmicas em que o então titular da pasta criou.

Entre os pontos citados,
estão a “acusação racial que
zomba do sotaque chinês,
culpando a China pelo novo
coronavírus e acusando-os
de ‘dominação mundial’ e
as frequentes falas contrárias
à “proteção dos direitos das
minorias e a promoção da
igualdade racial”. Cita, também, seu último ato, como
ministro, de revogação de
cotas para afrodescendentes
e indígenas em cursos de
pós-graduação.
A entidade ressaltou que
entende que a escolha pertence ao Brasil, mas que, “dito
isto, podemos e devemos garantir que o comportamento e
as ações dos nossos membros
efetivos modelem o Código
de Conduta para Funcionários do Conselho – exigin-

do os mais altos padrões de
integridade e ética em sua
conduta pessoal e profissional – e alinhados com nossas
políticas operacionais, como
na política para os povos indígenas”.
A carta termina pedindo
que a Comissão de Ética
“reveja os fatos subjacentes
às múltiplas alegações, com
vistas a suspender a sua indicação até que essas alegações possam ser revisadas”.
Racismo
Os funcionários também
solicitam que o ex-ministro
da Educação do Brasil “seja
avisado de que o tipo de
comportamento pelo qual ele
é acusado é totalmente inaceitável nesta instituição”.

“O Grupo Banco Mundial acaba de assumir uma
posição moral clara para
eliminar o racismo em nossa instituição. Isso significa
um compromisso de todos os
funcionários e membros do
Conselho de expor o racismo
onde quer que o vejamos.
Confiamos que o Comitê de
Ética do Conselho compartilhe essa visão e faremos tudo
ao seu alcance para aplicála”, finaliza o documento.
Essa será a primeira vez, que
uma indicação para o Banco Mundial seja submetida
ao parecer da Comissão de
Ética da instituição. A aprovação da indicação do nome
indicado pelo Brasil é apenas protocolar, já que o país
tem mais de 50% dos votos
do grupo.

Mineração é um dos mais resilientes diante da pandemia

Até o momento, o setor de
mineração é considerado um
dos mais resilientes em relação a crise provocada pela
Covid-19. A afirmação consta do relatório Mine 2020, da
PwC. A lista (organizada de
acordo com o valor de mercado em 31/12/2019) é encabeçada por BHP, Rio Tinto e
a brasileira Vale, incluindo
ainda produtoras importantes de commodities como
carvão (China Shenhua), níquel (MMC Norilsk Nickel)

e ouro (Newmont Corporation).
O estudo prevê um impacto
de, aproximadamente, 6% na
receita das 40 maiores mineradoras em 2020, o equivalente
a US$ 649 bilhões, devido à
queda dos preços das commodities. Segundo o relatório, o
Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação, amortização e redução ao valor
recuperável) deve apresentar
queda do mesmo montante
(6%), para US$ 157 bilhões.

De acordo com a PwC, a
análise estima que o impacto da pandemia para as 40
maiores mineradoras globais, de acordo com o critério de valor de mercado,
deva ser relativamente moderado este ano, com base
em estimativas de produção
e preço das commodities - e
com o aproveitamento desse
momento, por parte das empresas, para redesenharem
suas estratégias de negócios
a fim de mitigarem eventuais

riscos econômicos e sociais.
“A PwC acredita que as 40
maiores empresas estejam
em uma posição hábil para
enfrentar com força e resistência a incerteza econômica
trazida pela pandemia, com
finanças saudáveis e empresas operando normalmente.
O setor de mineração tem
mantido uma performance boa mesmo em situações
ruins”, diz Ronaldo Valiño,
sócio da PwC e líder do setor
de mineração.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEANDRO MARTINS
CNPJ 74.086.141/0001-05
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Senhores Condôminos, de acordo com as instruções da Senhora Síndica do
Condomínio do Edifício Leandro Martins, sito na Rua Leandro Martins, no. 20,
Centro, RJ, vimos, convidar os Srs. Condôminos para reunirem-se em AGO,
que se realizará no dia 03/06/2020, às 17:00 hs em 1ª convocação ou, na falta
de quórum, às 17:30 hs, em 2ª e última convocação, com qualquer número de
condôminos, no 7º andar do prédio, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: a) Prestação de contas b) Ratiﬁcação das cotas condominiais
cobradas no exercício c) Eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo
d) Previsão orçamentária e) Inadimplência f) Gás/autovistoria da marquise g)
Assuntos gerais. Somente poderão votar Srs. Condôminos quites com as
suas cotas condominiais. Os procuradores deverão comparecer com suas
procurações cercadas de todas formalidades legais.
Nelly Toffano
Costa – Síndica.

Erva do b
Um cidadão filho de brasileiro, morador dos EUA,
recebeu a cédula para votar nas primárias de senador e
deputado em Minnesota. A escolha é em qual partido.
Tem um pela legalização da maconha; não chega a ser
novidade. Mas já tem um partido dissidente.

Rápidas
A MedRio implantou e a se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados, antecipando em um ano o
cumprimento da legislação que protege dados sensíveis *** O empresário Rafael Barbosa participa na
próxima segunda-feira, 15h, da Semana de Capacitação Online promovida pelo Governo de Goiás por
meio da Fapeg. Apresentará a plataforma de permutas
multilaterais XporY.com. Detalhes em youtube.com/
watch?v=LaccglK3fQE *** A Aasp realizará na sextafeira, às 17h, o webinar “Direito do Trabalho pós-pandemia”, com o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do TST, entre outros magistrados e advogados.
Inscrições: mla.bs/b38b176a *** CAMP Mangueira
realiza live com Edu Carvalho, repórter da CNN, na
terça-feira, às 17h, no perfil @CAMPMangueira, sobre a trajetória do profissional *** Estão abertas as inscrições para o Congresso Nacional Online de Contabilidade, desenvolvido pela BSSP Centro Educacional. O
evento acontecerá entre 19 e 24 de julho. Mais informações: pensarcontabilidade.com.br

pessoas trabalharam menos
do que a sua jornada habitual, enquanto cerca de 2,4
milhões de pessoas trabalharam acima da média habitual. A média semanal de
horas efetivamente trabalhadas (27,4h) no país ficou
abaixo da média habitual
(39,6h).
Efeito similar foi observado no rendimento efetivo dos
trabalhadores (R$ 1.899),
que ficou 18,1% abaixo do
rendimento habitual (R$
2.320). Em maio, 38,7% dos
domicílios do país receberam algum auxílio monetário do governo relacionado à
pandemia, no valor médio de
R$ 847. Mais da metade dos
domicílios das regiões Norte
e Nordeste receberam esse
tipo de auxílio.
Em maio, 24 milhões de
pessoas apresentaram sinto-

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de julho de
2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão
de Tefé, nº 34, 7º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos
diretores da Companhia para o exercício de 2020; Em Assembleia Geral
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
14/01/2020 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia; (v) Registrar a renúncia de Diretor da Companhia;
(vi) Deliberar sobre a reeleição de Diretores da Companhia; (vii) Deliberar
sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (viii) Consolidar o
Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o
caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia
e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro
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Parceria, no Brasil, entre
Facebook e Cielo é cancelada
Cade garante que
está atento aos
movimentos
do mercado

Joias no leilão de Jean Fillipe Mattos Tavares

Joias, relógios e canetas
O leiloeiro Jean Fillipe Mattos Tavares tem o foco nos
leilões de joias, relógios, canetas, pedras preciosas e numismática que são realizados na cidade do Rio de Janeiro.
O próximo pregão será nesta quinta e sexta-feira (25 e 26)
às 14h, lembrando que os itens do pregão não se encontram
no local da exposição, estão guardados em cofre externo e
serão vendidos somente para os clientes cadastrados, com
pagamento somente à vista, com o acréscimo da taxa do
leiloeiro, e não são aceitas outras formas de pagamento. As
fotos e detalhes estão no wesbite tavaresleiloes.com.br e no
escritório da Rua Uruguaiana, 39 sala 1704, Centro (RJ).

“O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) está bem atento aos
movimentos do mercado e
não deixará de agir por conta
da pandemia de Covid-19. A
lei continuará sendo aplicada”.
Foi essa mensagem que
o órgão antitruste quis passar quando recorreu a uma
medida cautelar que suspendeu a operação de parceria,
no Brasil, entre Facebook e
Cielo por meio da qual as
empresas pretendem viabilizar pagamentos por meio
do aplicativo de mensagens
WhatsApp. A avaliação é da
advogada Joyce Honda, sócia em Concorrencial do escritório Cescon Barrieu, que
conversou por telefone com
a reportagem do MONITOR
MERCANTIL.
Investigação

Quadro de Sylvio Pinto com Cristina Goston

Coleção de Sara e José Temporão
O próximo trabalho da leiloeira Cristina Goston está
marcado para segunda, terça e quarta-feira (30 junho, 1º
e 2 julho) a partir das 15h na Galeria Alphaville, com a
exposição apenas online. O pregão será com parte da coleção de Sara e José Temporão e de outros comitentes,
reunindo uma variedade grande de peças de arte e antiguidade valorizadas pelos conhecedores.
O catálogo está sendo finalizado e será disponibilizado nesta sexta-feira no website cristinagoston.com.br. O
escritório esta localizado na Galeria Alphaville na Rua
Pinheiro Machado, 25, Loja B e C, Laranjeiras (RJ). Cristina lembra que há possibilidade de fazer oferta em lotes
não vendidos em pregões anteriores, podendo olhar as fotos que se encontram online em seu wesbite.

Livros raros, vinil, arte e mais
A exposição acontecerá na sexta-feira
da próxima semana
(3), das 10h às 15h, na
Rua General Bruce,
62, Sao Cristóvão (RJ),
que deve ser marcada
com antecedência – e
os lances serão recebidos pela leiloeira Thais
Dias Brandao Queiroz
de forma virtual. O website da leiloeira, thaisqueirozleiloeira.com.br,
está pronto para o pre- Coleção de livros com Thais Queiroz
gão na quinta e sexta-feira às 19h e no sábado às 16h, com participação online
ativamente ou para programar lances automáticos, com a
cotação após o término do leilão. O escritório está na Avenida das Américas, 17.777, sala 205, Recreio dos Bandeirantes (RJ) onde pode prestar mais esclarecimentos sobre
todo funcionamento e sobre os bens leiloados.

Imóveis no Rio e outros estados
A Zukerman Leilões vai leiloar 46 lotes de imóveis no
Rio de Janeiro ainda em junho. As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, terrenos, galpões e prédios comerciais, ocupados e desocupados, de alienação
fiduciária e de patrimônio das instituições, que estão
disponíveis em sua plataforma e abertas para lances dos
interessados. As ofertas estão localizadas nas cidades de
Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de
Caxias, Itaboraí, Macaé, Maricá, Niterói, Nova Iguaçu,
Resende, São Gonçalo e na capital, Rio de Janeiro.
Os valores dos imóveis vão de R$ 40.900,00 para uma
sala comercial de 30,30 m² em Itaboraí a R$ 18.578.362,40
em galpão industrial. Os preços estão abaixo do valor de
mercado, e o pagamento pode ser à vista com desconto ou
parcelado, dependendo do imóvel escolhido.
Os interessados devem se cadastrar no website da
Zukerman Leilões, o zukerman.com.br, para oferecer lances. Deve-se ler atentamente o edital do imóvel desejado
e seguir o passo a passo indicado para ter a chance de
arrematar o imóvel de interesse.
A Zukerman tem parceira com as principais instituições
financeiras do Brasil e é especializada na realização de leilões de imóveis de origem judicial e extrajudicial, residenciais, comerciais, rurais com preços vantajosos e descontos
que atingem valores até 60% abaixo do mercado. O website mostra todos os imóveis oferecidos por todo Brasil.

Agora haverá uma abertura de investigação, pois não
houve uma avaliação prévia
do órgão regulador. As empresas envolvidas simplesmente começaram a anunciar
o lançamento da operação,
mas sem passar pelo crivo
do órgão antitruste. Segundo a advogada, é a primeira
vez que o Cade impôs uma
medida cautelar dessa natureza de análise de uma possível parceria. Normalmente

a medida cautelar é praticada
quando há risco de infração
com a prática já estabelecida. A multa correspondente
ao não cumprimento da medida é de R$ 500 mil/dia.
Na opinião da advogada
é importante que haja agora, por parte das empresas
envolvidas, uma coordenação para validação das atividades. Na opinião de Joyce
Honda, a operação apresentou problemas, inclusive no
âmbito de compliance, por
descumprimento das regras.
Com mais de 130 milhões
de brasileiros conectados ao
WhatsApp, o Brasil foi escolhido para estrear o sistema,
após testes realizados na Índia, líder em número de usuários da plataforma. A medida suspendendo a operação
foi tomada em procedimento
administrativo aberto na terça-feira pela Superintendência-Geral do Cade, para apurar os impactos do acordo.
A operação, anunciada
no dia 15 de junho, consiste
na integração entre Cielo e
Facebook para ofertar a estabelecimentos comerciais
credenciados o recebimento
de pagamento por meio da
plataforma WhatsApp Business. Um dos mercados afetados pela operação é o de
credenciamento de transações, no qual a Cielo possui
atuação, mercado constantemente avaliado pelo Cade. “
Mercado nacional
De acordo com análise realizada pela SG/Cade, a Cielo possui elevada participação no mercado nacional de
credenciamento de captura
de transações. Além disso, o

WhatsApp possui uma base
de milhões de usuários no
Brasil, o que pode garantir
na sua entrada um poder de
mercado significante.
“Tal base seria de difícil
criação ou replicação por
concorrentes da Cielo, sobretudo se o acordo em apuração envolver exclusividade entre elas. De qualquer
modo, fica evidente que a
base de usuários do WhatsApp propicia um potencial
muito grande de transações
que a Cielo poderia explorar
isoladamente, a depender da
forma como a operação foi
desenhada”, afirmou a Superintendência em despacho.
A SG/Cade consignou ainda que não há qualquer indício de que o acordo seria submetido previamente ao Cade,
razão pela qual é necessária
a imediata imposição de medida cautelar. Para a Superintendência, a operação tem
potencial ofensivo que, se gerar efeitos imediatos no mercado, pode acarretar aos concorrentes restrições nas suas
atividades ou até um desvio
relevante de demanda acarretando mitigação da competitividade, com reflexos para o
consumidor.
“A despeito do estágio
inicial de apuração dessa
operação, há potencialmente
consideráveis riscos à concorrência que merecem ser
mitigados ou evitados via
intervenção deste Conselho,
considerando que os efeitos
podem derivar da operação
em questão e causar danos
irreparáveis ou de difícil reversibilidade nos mercados
afetados. Ainda que não se
tenha uma certeza sobre os
efeitos, pelo dever de cau-

tela, cabe adoção de ações
para resguardar a coletividade de possíveis efeitos
negativos”, disse o cade em
comunicado.
Banco Central
No âmbito de suas atribuições de regulador e supervisor dos arranjos de pagamento no Brasil, o Banco
Central (BC) determinou a
Visa e Mastercard que suspendam o início das atividades ou cessem imediatamente a utilização do aplicativo
WhatsApp para iniciação de
pagamentos e transferências
no âmbito dos arranjos instituídos por essas entidades
supervisionadas.
De acordo com o BC, o
objetivo da decisão é preservar um adequado ambiente
competitivo, que assegure o
funcionamento de um sistema de pagamentos interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato.
A medida permitirá ao BC
avaliar eventuais riscos para
o funcionamento adequado
do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB) e verificar a
observância dos princípios e
das regras previstas na Lei nº
12.865, de 2013. O eventual
início ou continuidade das
operações sem a prévia análise do Regulador poderia
gerar danos irreparáveis ao
SPB notadamente no que se
refere à competição, eficiência e privacidade de dados.
O descumprimento da determinação do BC sujeitará os
interessados ao pagamento
de multa cominatória e à
apuração de responsabilidade em processo administrativo sancionador.

Mercedes-Benz e NVIDIA querem desenvolver
programa para condução automatizada
A fabricante alemã de automóveis Mercedes-Benz e
a NVidia Enterprise, do segmento de computação acelerada, planejam entrar em
cooperação para criar um sistema de computação em veículo revolucionário e infraestrutura de computação em
inteligência artificial (IA). A
partir de 2024, isso será implementado em toda a frota
de veículos Mercedes-Benz
da próxima geração, permitindo a eles funções de direção automatizadas e atualizáveis, informou a fabricante
de carros.
A nova arquitetura definida por software será construída na plataforma NVidia
Drive e será padrão em toda
a frota de veículos Mercedes-Benz’ da próxima geração,
permitindo funcionalidades

de direção automatizadas de
ponta. Um recurso principal
será a capacidade de automatizar a condução de rotas
regulares de endereço para
endereço.
Além disso, haverá inúmeras aplicações futuras de
segurança e conveniência.
Os clientes poderão comprar
e adicionar recursos, aplicativos de software e serviços de
assinatura por meio de atualizações (OTA – Over the Air)
de software durante a vida
útil do carro.
“Estamos entusiasmados
por trabalhar com a Mercedes-Benz. Revolucionaremos
a experiência de propriedade
do carro, tornando o software do veículo programável e
atualizável continuamente
por meio de atualizações sem
fio (OTA)”, explica Jensen

Huang, fundador e CEO da
NVidia. “Todo carro Mercedes-Benz no futuro próximo
com o sistema NVidia Drive
virá com uma equipe de engenheiros especializados em
IA e software, desenvolvendo, redefinindo e aprimorando continuamente o carro ao
longo de sua vida útil”, avisou.
Ola Källenius, chairman
do conselho de administração da Daimler AG e chefe da Mercedes-Benz AG,
comenta: “Estamos muito
satisfeitos por poder ampliar nossa cooperação com
a NVidia. Essa nova plataforma se tornará um sistema eficiente, centralizado
e definido por software em
todos os nossos futuros veículos Mercedes-Benz. A
arquitetura de computação

de IA da NVidia nos ajudará a otimizar nossa jornada
rumo à direção autônoma.
Esses novos recursos e atualizações serão baixados da
nuvem, melhorando a segurança, aumentando o valor e
ampliando o prazer do proprietário para todos os clientes da Mercedes-Benz”.
“Assim como o acesso à
internet alterou a forma como
nos relacionamos com os celulares, esse sistema terá o
mesmo efeito com relação
ao carro e o motorista. Com
a possibilidade de baixar softwares e melhorar a usabilidade, além da segurança dos
automóveis, cada veículo
poderá ser personalizado por
cada cliente”, conta Marcio
Aguiar, diretor da NVidia
Enterprise para América Latina.

Embraer lança aplicativo para monitorar
saúde dos seus colaboradores
A Embraer desenvolveu
um aplicativo dedicado ao
monitoramento da saúde
de cada colaborador, independentemente se estão em
trabalho remoto, férias coletivas ou em atividade presencial. De acordo com a
fabricante de aviões, o relato
diário e voluntário contribui
com a identificação de sintomas compatíveis com os da
Covid-19 e antecipação das
ações necessárias.

O questionário de triagem segue o modelo utilizado pelo Governo do Estado
de São Paulo e conta com
acompanhamento em tempo
real dos profissionais de saúde e segurança da empresa,
que orientam o funcionário
com medidas de prevenção,
controle e redução dos riscos
de transmissão do novo coronavírus, se necessário.
“Com versões para celulares Android e iPhone (iOS),

a ferramenta fortalece as
ações de prevenção em todas as unidades da Embraer
no Brasil, com o registro de
informações confiáveis para
o monitoramento e análise contínua de diagnóstico
e combate ao Covid-19 nas
regiões onde a empresa está
presente”, informou a fabricante em comunicado.
Além dos rigorosos protocolos de saúde e segurança
estabelecidos para quem pre-

cisa acessar as instalações,
como uso obrigatório de
máscara, medição diária de
temperatura, distanciamento, higienização recorrente
das mãos e ferramentas, a
Embraer também vem realizando uma série de iniciativas voluntárias de combate
à pandemia e aos efeitos da
Covid-19, em especial por
meio de parcerias com entidades do setor de saúde e
empresas do meio hospitalar.
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SEGURO PÓS-PANDEMIA

Novo cenário requer mudanças
O MONITOR MERCANTIL dá início a uma série
de reportagens feitas com
participantes do mercado
de seguros – seguradoras,
corretoras, prestadores de
serviços e entidades de representação – para mostrar
como estão se preparando
para atuar no novo cenário
imposto pela pandemia do
coronavírus.
Como será o futuro póspandemia dos negócios,
das empresas e dos seguros
no Brasil? Para responder à
pergunta mais frequente dos
últimos tempos, executivos
do setor contam o que vão
incorporar da experiência
durante o isolamento social
para a rotina de suas empresas. Entre as principais
lições, eles apontam o papel
fundamental da tecnologia
para garantir a continuidade
das operações, seja qual for
o contexto.
Para a Delphos, empresa de serviços e tecnologia,
dado o sucesso da empreitada “compulsória”, o regime
de home office será uma opção certa para parte dos colaboradores. “Com a tecnologia que a Delphos dispõe,
o atendimento ao cliente não
sofrerá qualquer alteração”,
afirmou Elisabete Prado,
diretora Comercial e de Marketing.
Ela conta que o trabalho
remoto já existia ocasionalmente na empresa. “Quando
fizemos essa mudança, todos levaram computadores
da empresa, com todas as
informações protegidas por
ferramentas de segurança,

e com acesso à central telefônica da Delphos, podendo
receber e fazer ligações pelo
seu número de ramal, já conhecido pelos clientes e fornecedores”, explica.
Os cuidados com a proteção de dados e garantia da
segurança das informações,
o apoio aos colaboradores na
correta instalação e manutenção dos equipamentos, a
viabilização de mecanismos
de acessos à internet com
ampliação de bandas ou contratação de provedores para
alguns, foram determinantes
para o sucesso da transição.
“Isso mostra como investir
em um bom modelo de TI é
fundamental para garantir a
continuidade do negócio das
empresas, sem qualquer prejuízo em suas atividades, em
situações adversas”, pontua.
Segundo a executiva, a
experiência interna foi positiva em vários sentidos:
no comprometimento por
parte dos colaboradores, que
se empenharam para que
o local de trabalho não interferisse na qualidade dos
serviços; na solidariedade de
uns com outros; nos estudos
e reuniões em grupo, que se
intensificaram para compensar a distância física. Além
disso, a empresa adotou um
regime mais flexível em relação a horários, permitindo
que cada um organizasse sua
nova rotina da melhor forma, o que acabou resultando
na melhoria da produtividade.
“As empresas devem se
preparar para qualquer catástrofe. A Delphos já tinha

Elisabete Prado: ‘Com a tecnologia que a
Delphos dispõe, o atendimento ao cliente não
sofrerá qualquer alteração’
adotado soluções para situações de emergência. O modelo de contingenciamento
criado pela empresa visava
garantir a continuidade do
trabalho em caso de DR (Recuperação de Sistemas por
desastre). Mas serviu para
uma pandemia não prevista”, avalia.
Já no que diz respeito aos
serviços prestados, o contexto serviu para acelerar
a implantação de algumas
soluções. “Já estava em de-

senvolvimento uma solução
para a realização de vistoria
remota, com orientação ao
segurado por um engenheiro da empresa. Por conta
do isolamento, mesmo não
estando totalmente pronta, a
aplicação da ferramenta foi
adotada de forma imediata
para ajudar as seguradoras,
enquanto a empresa prossegue com os desenvolvimentos dos recursos que serão
incorporados em breve”,
disse ainda.

Atuação dos corretores no processo de transformação digital
João Arthur Baeta Neves,
diretor da Baeta Assessoria
de Seguros, também enxerga novas tendências trazidas
pelo isolamento, assim como
o fortalecimento das áreas
de TI. “Essa situação serviu
para acelerar o processo de
transformação digital em
nosso mercado. As pessoas
se tornaram mais tecnológicas. Levando ao extremo, vimos corretores que
tinham dificuldade em usar
computador fazendo videoconferência, vendendo pelo
WhatsApp. Acreditamos que
a aderência a treinamentos e
reuniões online, capacitação
e ferramentas de vendas pela
internet será maior após a
pandemia”, afirma.
Na assessoria, já havia
sido implantado o atendimento omnichannel, experiência que integra diferentes
canais, o que garantiu que
o nível de atendimento não
fosse afetado ao ser transferido para home office.
“Aprendemos que é possível
prestar um atendimento de
ponta mesmo fora do escritório, antes visto como algo

improvável. E que tudo é
questão de hábito. Mesmo
sem o calor humano, treinamentos e reuniões à distância podem ser tão proveitosos quanto os presenciais”,
opina o diretor.
Ele observa que empresas sem uma estrutura de
tecnologia sofreram impactos muito maiores, pois,
além de se adaptar ao isolamento, tiveram que estruturar um fluxo novo e desconhecido. “É essencial ter
ferramentas e sempre inovar. A pandemia mostrou
que empresas que não se
atualizam perdem espaço
cada vez mais rápido. Buscar saber e entender novas
ferramentas é acompanhar
o ritmo do mercado”, ele
completa.
João dá alguns exemplos
de iniciativas da Baeta nesse sentido, que vem criando soluções de tecnologia
para facilitar o dia a dia e
incrementar a performance
de corretores parceiros desde 2014. “Criamos a Baeta
Academy para capacitação
e treinamentos; o Corretor-

Baeta Neves: ‘Mesmo sem o calor humano,
treinamentos e reuniões à distância podem ser
tão proveitosos quanto os presenciais’
PRO, que oferece um site
exclusivo para o corretor
vender seguros online; e
a LeadsClube, ferramenta
usada para encontrar poten-

ciais clientes nos segmentos de atuação do corretor”,
enumera, adiantando que
deverão lançar uma nova
ferramenta já em julho.

Kuantta organiza cursos de ensino remoto para o segundo semestre
Com objetivo de dar
continuidade ao trabalho
de qualificação profissional dos corretores de
seguros, funcionários das
corretoras e empresas
prestadoras de serviços
ligadas ao setor, a Kuantta Consultoria, especializada em ensino e treinamento para o mercado de
seguros, está revendo sua
forma de atuação e seus
cursos, para adequar a
nova realidade. A pandemia gerou a revisão dos
planejamentos e a adequação precisa beneficiar
ambas as partes: professores e alunos.

Boullosa afirma que
os cursos terão o formato online, serão ao vivo e
estão sendo atualizados.
“Muita coisa mudou e
o ensino também precisa mudar. Não apenas o
formato que passa a ser
remoto e ao vivo para
que aconteça a troca
entre o professor e os
alunos, mas todo conteúdo dos cursos estão
sendo revistos e atualizados para que esteja
adequada a nova realidade. Estamos no meio
de uma transformação
e isso exige que tudo se
transforme. A qualifica-

ção profissional ganha
mais importância que
antes da pandemia. Nossos pilares continuam a
ser empreendedorismo,
inovação, revolução digital e cursos específicos
sobre o segmento, mas
queremos modernizar a
forma de aprendizado e
juntar aulas com a mentoria e a participação
de especialistas durante
os cursos. Um momento
como o que estamos vivendo, exige uma transformação do que era
feito até o início da pandemia”, esclareceu
Os cursos que estão em

fase final de formatação
são: “Aprenda a vender
pela internet”, “Reinvente sua corretora”, “O
novo mercado de seguros
e o corretor”, “Gestão
de Negócios e inovação”,
“Gestão financeira para
corretoras de seguros”
e“Básico de seguros – teoria e prática no Brasil”.
A Kuantta inaugura seu novo programa
que passa a chamar
“Fórmula do Corretor”
no segundo semestre e
conta com o apoio de
seguradoras e empresas
ligadas ao mercado de
seguros.
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Seguradora dá dicas de como
declarar o imposto de renda 2020
Faltam poucos dias para
o fim do período de entrega
da declaração de Imposto de
Renda de 2020. Em decorrência da pandemia causada
pela Covid-19, o Ministério da Economia estendeu o
prazo de entrega em 60 dias,
prorrogando-a para até o dia
30 junho. Pensando em ajudar os contribuintes na construção de suas declarações,
o Gerente de Tributos da
MAG Seguros, Reginaldo
Silva, traz algumas dicas.
Se estiver realizando a declaração pela primeira vez, é
necessário que o contribuinte separe seu CPF, título de
eleitor, dados residenciais
e profissionais. Em caso de
dependentes, será preciso
informar na declaração o número (do CPF) de todos eles.
Além dos documentos habituais, o contribuinte precisa ter todos os comprovantes
de rendimentos de 2019, que
costumam ser encaminhados pelas empresas. É importante que no informe de
rendimentos conste o nome,
e o CNPJ da fonte pagadora,
assim como o valor pago, o
IRRF e o INSS.
Reginaldo Silva reforça
ainda a importância de apresentar os comprovantes de
outros gastos, como: boletos,
notas fiscais e recibos relacionados a gastos com saúde,
educação, pensão alimentícia,
compra e venda de imóveis ou
veículos e a declaração de empréstimos acima de cinco mil
reais. “É de extrema importância que o contribuinte não
descarte seus comprovantes,

para que haja sempre a documentação comprobatória,
para o caso de o leão solicitar
o envio”, comenta Silva.
A declaração pode ser feita
tanto pelo computador, com o
Programa Gerador da Declaração (PGD IRPF 2020), disponível no site da Receita Federal, quanto no celular ou tablet
através do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível na
Google Play (para Android) ou
na AppStore (iOS).
Ao realizar a primeira
declaração, o contribuinte
deverá clicar em “fazer uma
nova declaração” e informar
logo no início do processo
todos os seus dados pessoais
e profissionais.
Reginaldo reitera ao contribuinte a importância de
completar a declaração com
cuidado, para que não caia
malha fina: “É necessário
que o contribuinte esteja
atento para não cometer nenhum erro no momento de
preencher a declaração, revisando sempre todos os dados
declarados. E, principalmente, não omitindo nenhum
dado financeiro”.
Dentre as principais mudanças na declaração deste
ano, está a alteração no início do período de restituição,
tendo o pagamento em cinco
lotes, diferente dos sete do
ano anterior. O primeiro pagamento aconteceu no dia 29
de maio e o segundo lote está
previsto para o dia 30 de junho. O terceiro para o dia 31
de julho, o quarto para 31
de agosto e o quinto para o
dia 30 de setembro deste ano

Fenacor questiona
recadastramento da Susep
Em nota, a Federação
Nacional dos Corretores de
Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de
Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros
e de Resseguros (Fenacor)
informa que, “cumprindo o
compromisso assumido com
a categoria, continua tentando
buscar junto ao Poder Judiciário uma medida legal para impedir que o absurdo e inadequado recadastramento possa
trazer qualquer prejuízo para a
categoria.”
“A Federação reafirma o
seu entendimento que esse
recadastramento, feito neste
momento de pandemia, é inoportuno. Alertamos ainda que
o sistema criado pela Susep é
muito frágil, não oferece segurança, é suscetível a fraudes e expõe perigosamente os
dados dos corretores de seguros, pessoas físicas e jurídicas.
Ao utilizar esse sistema falho
e fazer o recadastramento, o
corretor de seguros está sujeito a perder os dados ou, pior,
a vê-los ser apropriados por
pessoas mal-intencionadas”,
diz o texto.
Segue comentando que
“no entanto, o processo na
Justiça ainda está em curso.
Não houve, ainda, o desejado desfecho em relação ao
mérito. Assim sendo, como
está se aproximando o prazo
limite para o recadastramento fixado pela Susep em 31
de julho de 2020, e visando
a evitar que algum corretor
de seguros possa ser ainda
mais prejudicado, seja com
a eventual suspensão do seu
cadastro, o impedimento do
livre exercício da sua atividade profissional ou até o
recebimento de comissões,
a Fenacor, como medida de
absoluta responsabilidade
consequente com a categoria, a quem tem o dever, a
obrigação e o compromisso
de defender, libera os corretores do compromisso que
esta Federação havia solicitado, para que façam o seu
recadastramento,
mesmo
diante do evidente absurdo, da desnecessidade e dos
elevados riscos a que estão
sendo submetidos ao utilizar
o sistema da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Contudo, estamos su-

gerindo que sejam seguidos,
rigorosamente, os passos
abaixo discriminados para
que o corretor de seguros
possa guardar como prova
e se resguardar de eventuais
problemas que possam ocorrer, principalmente com o
sistema e, com isso, preservar a veracidade da ação e da
atitude dos corretores.”
Para o Recadastramento de
Corretores de Seguros, pessoas naturais e jurídicas, visando a resguardar as informações enviadas à Susep, evitar
o risco de perda dos dados de
(re)cadastramento, falhas de
comunicação, dentre outros
problemas, sugerimos, como
forma de registrar/documentar e guardar as informações
devidas, seguir os passos:
Acessar o sistema de
cadastro da Susep https://
www2.susep.gov.br/safe/
Corretores/.
Em caso de dúvidas, a Susep disponibiliza um manual
para utilização do sistema:
http://www.susep.gov.br/
menu/corretor-de-seguros/
manual-do-sistema-de-corretor-de-seguros.
Ao realizar o seu recadastramento, documentar
de alguma forma (fotografar e/ou filmar) e, principalmente, salvar um print
de cada tela com seus dados preenchidos.
Antes de iniciar o cadastro, abrir um novo arquivo
no Word ou Power Point
para salvar as imagens de
todas as telas; em cada tela
do sistema, após preencher
seus dados, pressione a tecla
“Prt Scr” (ou print screen)
do seu teclado; após copiar a
tela com a função print screen retornar ao arquivo do
Word ou Power Point e colar
a imagem que está na memória; repetir esse processo
para cada tela do sistema de
cadastro (com os seus dados
preenchidos). Ao finalizar
o cadastro, salvar o arquivo
Word ou Power Point com a
cópia das telas do cadastro
preenchidas com seus dados
e enviar por e-mail à Susep
(corretores@susep.gov.br)
registrando a realização do
recadastramento e anexando, também, uma declaração
de não autorização do compartilhamento de seus dados.
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Acesso ao crédito por
empresas segue restrito
FGV mostra
queda no nível de
indicador prévio
de junho
Estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV
IBRE) atesta que as empresas continuam com dificuldade de conseguir crédito
bancário no mês de junho.
O Indicador de Facilidade de Acesso ao Crédito,
apurado pelo FGV Ibre na
prévia das sondagens empresariais, indica que neste
mês a disponibilidade de
crédito para as empresas
continua, por enquanto,
ainda restrita, apesar dos
recentes esforços do governo de ampliar esse acesso.
O indicador alcançou 55,6
pontos, próximo ao nível
observado em maio (56,2
pontos). A prévia de junho

contém informações de 2520
empresas coletadas entre 01
e 15 de junho.
De acordo com o instituto, o resultado é decorrente
da redução do percentual de
empresas que, na sondagem,
afirmaram “facilidade” de
acesso ao crédito (de 10,8%
para 7,7%), ainda que a parcela das empresas que relataram “dificuldade” tenha
caído de 36,8% para 33,8%.
O estudo constatou que o
nível de indicador prévio de
junho é o menor desde junho
de 2016, quando alcançou
55,3 pontos. Apresenta queda acumulada de 39,7 pontos desde janeiro deste ano,
quando chegou a 95,3 pontos, perdendo 31,8 pontos
apenas entre março e abril,
a maior queda mensal da
série histórica. Houve perda
de mais de 41% do indicador em apenas cinco meses,
movimento que não ocorreu
nem durante a crise de 20142016 (no período de novembro de 2014 a setembro de
2015, o indicador caiu 37%).

“Quando analisamos a facilidade de acesso ao crédito,
todos os segmentos apresentaram recuo. A Indústria
estaria com a maior queda
absoluta (4,3 p.p.), fazendo com que o percentual de
respostas alcançasse o mínimo observado durante a crise passada. Serviços estaria
com a segunda maior queda
absoluta (-3,7 p.p.), enquanto
construção e comércio variariam apenas -1,4 p.p. e -0,8
p.p”, aponta o levantamento.
Se esses resultados se confirmarem, todos os setores
terão percentual de resposta
da parcela favorável menor
do que o mínimo da crise
de 2014-2016, cita artigo da
pesquisadora do Ibre, Renata
Mello Franco.
Setores
Entre os setores, neste mês,
apenas Serviços tende a apresentar queda, indo de 60,5
pontos para 54,5 pontos, o
menor valor da sua série histórica. Se esse resultado se

confirmar, o setor terá perdido 36,6 pontos (ou 40%) do
maior valor observado no ano
(90,8 pontos em janeiro). Ainda pelos resultados da prévia,
o Comércio tende a reverter
parte da queda do mês passado, saindo de 45,5 pontos, o
menor valor da sua série, para
50,3 pontos. Embora o resultado seja positivo, ainda é o
menor nível entre os setores
e apresenta queda acumulada
de 30,2 pontos em relação ao
maior valor do ano (80,5 pontos em fevereiro), ou 38% do
indicador.
Já a construção teria desempenho favorável, com
alta de 3,0 pontos, para 72,4
pontos, fazendo com que o
indicador estivesse apenas
11,2 pontos abaixo do maior
valor do ano (83,6 pontos
em março). Por último, a Indústria ficaria praticamente
estável em relação a maio,
sendo o setor com a maior
perda absoluta em relação
ao maior valor do ano (110,2
pontos em janeiro), ‒44,4
pontos (40% do indicador).

Novo banco do BRICS emite títulos para combater pandemia
O Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS
(NDB) emitiu títulos no
mercado internacional de
capitais pela primeira vez
para levantar fundos para
combater a Covid-19. E a intenção é de emitir títulos na
China no último trimestre de
2020, de acordo com Leslie
Maasdorp, vice-presidente
e diretor financeiro da instituição. O NDB, criado por
Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul, foi formalmente inaugurado em julho
de 2015.
A emissão de títulos de

resposta à Covid-19 pelo
banco no mercado internacional somou US$ 1,5
bilhão e tem prazo de três
anos, revelou Maasdorp em
entrevista exclusiva à Xinhua. Os fundos angariados
serão usados para financiar
as atividades de desenvolvimento sustentável em seus
países membros, incluindo
empréstimos de assistência
emergencial.
Maasdorp disse que tais
empréstimos poderiam ser
usados para financiar despesas diretas relacionadas à
luta contra o surto da CO-

VID-19, bem como apoiar
as medidas governamentais
que contribuem para a recuperação econômica nos países membros do NDB.
“A emissão de títulos é
estrategicamente importante
para solucionar os desafios
econômicos e sociais que
nossos
Estados-membros
enfrentam em sua luta contra
o surto da Covid-19”, acrescentou Maasdorp.
“A pandemia representa
desafios para nosso funcionamento, mas ajustamos
nosso padrão de trabalho e
operamos normalmente com

a ajuda de nuvens”, destacou
Maasdorp,
acrescentando
que a construção da sede do
banco, atualmente em andamento em Shanghai, está
dentro do cronograma.
“Apoiamos as moedas locais de nossos países membros e temos confiança na
profundidade e liquidez do
RMB (moeda chinesa)”, salientou Maasdorp.
O banco com sede em
Xangai concedeu anteriormente empréstimos do programa de assistência emergencial à China e à Índia
para combater a Covid-19.

ANP flexibiliza regras para audiências públicas
A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) publicou nesta quarta-feira, no
Diário Oficial da União, a
Resolução ANP nº 822/2020,
que flexibiliza as regras para
realização de audiências públicas enquanto perdurarem
as medidas de enfrentamento da Covid-19. O novo regulamento permite a realização de audiências públicas

por videoconferência e irá
vigorar até 31 de dezembro
deste ano.
Serão divulgadas no portal da ANP, com antecedência mínima de cinco dias,
as orientações detalhadas
sobre as formas de acesso às
audiências realizadas por videoconferência, incluindo a
forma de participação e manifestação dos interessados.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3
Ficam convocados os acionistas da Perugia Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 03 de julho de 2020 às 16:00h na sede da Companhia,
na Rua Victor Civita, 66 - Ed. 5, Sala 609, Barra da Tijuca, CEP 22775044, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)
Tomada das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras; b)
Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/19; c) Eleição do
Conselho de Administração; e d) Remuneração global dos administradores
da Companhia. Felix Borges Caon – Presidente do Conselho.
VIGODENT S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ Nº 33.425.331/0001-22 - NIRE nº 33.3.00.095.87-0
Ata de Assembleia Geral Ordinária. Data, Horário e Local: aos 18 dias do mês
de maio de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Vigodent S.A. Indústria e
Comércio (“Companhia”), na Rua Pesqueira, nº 26, Bonsucesso, CEP 21041-150,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Presença: acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura
no Livro de Presença de Acionistas e o Diretor Geral e Financeiro da Companhia,
Sr. Hugo Vianna Albuquerque Ribeiro. Ata da Assembleia: de forma sumária,
conforme faculta o Artigo 130, Parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/1976 e suas posteriores
alterações. Mesa: Sr. Hugo Vianna Albuquerque Ribeiro foi indicado como
Presidente da Mesa, o qual indicou a mim, George Pikielny, como Secretário.
Convocação e publicação: foram dispensadas as formalidades de convocação,
bem como a publicação de anúncios, de acordo com os Artigos 124, parágrafo 4º e
133, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404/76, respectivamente. As Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram
devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 14
de maio de 2020, página 5, bem como no jornal Monitor Mercantil do dia 14 de
maio de 2020, página 8, conforme disposto no Artigo 133, parágrafo 4º da Lei
nº 6.404/1976. Ordem do dia: (i) examinar as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, as quais foram devidamente publicadas em 14 de maio
de 2020 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil e
colocadas à disposição das acionistas na sede da Companhia, conforme disposto
no Artigo 133, II e Parágrafo 4º, e Artigo 176, Parágrafo 1º, da Lei 6.404/1976; e
(ii) deliberar acerca da destinação do lucro líquido da Companhia, se apurado.
Deliberações: as acionistas da Companhia, por unanimidade, deliberaram:
(i) observado o disposto em lei, aprovar as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019; e (ii) tendo em vista que o Balanço Patrimonial da
Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2019 apresentou prejuízo, não
haverá distribuição de lucros ou dividendos pela Companhia com relação a este
exercício social. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados
os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, que depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes. Os documentos apresentados nesta reunião
serão arquivados na seda da sociedade. Presidente da Mesa - Hugo Vianna
Albuquerque Ribeiro. Secretário da Mesa - George Pikielny. Coltene Holding AG
- p.p. George Pikielny. Coltène/Whaledent AG - p.p. George Pikielny. Jucerja nº
3886762, em 24/06/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

As audiências por videoconferência observarão os
termos da Resolução ANP
nº 822/2020 em consonância
com as anteriores que tratam do assunto (a Resolução
ANP nº 5, de 20 de fevereiro
de 2004, e a Instrução Normativa ANP nº 8, de 2004,
Série Gestão Interna).
Segundo a ANP, a participação como expositor de-

penderá de inscrição prévia,
em prazo a ser estabelecido
pela unidade organizacional
responsável pela condução
da audiência pública. Os arquivos eletrônicos a serem
utilizados pelos expositores
durante a audiência pública deverão ser previamente
enviados à ANP, que será a
responsável por sua projeção
durante a sessão pública.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6 - Cia. Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos anúncios de convocação para a AGE da Ideiasnet S.A. (“Cia.” ou
“Ideiasnet”) a se realizar no dia 10/07/20, às 11:30 horas, por meio de plataforma eletrônica, publicados em jornal nos termos da lei nos dias 10, 13,
15 e 16/06/20, onde se lê “(iii) Aprovação da alteração do Art. 5º do Estatuto
Social da Cia., em decorrência do aumento do capital social aprovado pelo
Conselho de Administração em 05/06/20 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 817.000,00 (oitocentos e dezessete mil reais), com
a emissão de 817.000 (oitocentos e dezessete mil) novas ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal”, a redação correta é “(iii) Aprovação da alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., em decorrência do aumento do
capital social aprovado pelo Conselho de Administração em 05/06/20 dentro
do limite do capital autorizado, no valor de R$ 8.170,00 (oito mil cento e setenta reais), com a emissão de 817.000 (oitocentos e dezessete mil) novas
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal”.

Para maioria dos analistas, BC
e Cade prejudicaram a Cielo
O Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspenderam o uso do WhatsApp para
transações em parcerias com instituições financeiras no
Brasil. O BC quer avaliar eventuais riscos para o funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro e a liberação, sem a prévia análise desses impactos, poderia gerar
danos em termos de competição, eficiência e privacidade
de dados. O Cade suspendeu a parceria da Cielo com o
Facebook, que permitiria pagamentos pelo Whatsapp. Os
analistas classificaram as decisões de surpreendente e negativa para a Cielo, cujas ações no pregão da segunda-feira
tiveram alta de 14%, após o anúncio da parceria. A Cielo
informou que tomou as providências adequadas e suspendeu os serviços.
Para os analistas do Itaú BBA, a suspensão do uso do
WhatsApp Pay sugere que o Banco Central quer se concentrar no lançamento da plataforma PIX, o sistema de
pagamento instantâneo da autoridade monetária, cujo
principal objetivo é aumentar a concorrência no setor de
pagamentos e reduzir a cadeia de valor dos pagamentos.
Acham que a Cielo foi a primeira credenciadora que aderiu
à parceria com a gigante da tecnologia e uma adoção rápida e forte da plataforma poderia lhe abrir uma avenida
de crescimento interessante. No entanto, ressaltam que a
decisão do órgão regulador não é definitiva.
Para os técnicos do Credit Suisse, a notícia é negativa
para a Cielo e marginalmente positiva para as outras adquirentes, especialmente a PagSeguro. Porém, destacam
que, como não sabem se a medida do BC será definitiva ou
temporária, tendem a ver as notícias como negativas para
a Cielo, pois a empresa foi o único processador / adquirente de pagamentos escolhido a participar do acordo até o
momento. E tem opinião que a parceria com o Whatsapp
tem o potencial de gerar uma contribuição relevante para
os resultados da Cielo.
A equipe da XP Investimentos também destaca que a
visão é negativa, uma vez que a adquirência seria o único
processador de pagamentos B2C e B2B até que outras adquirentes chegassem a um acordo com o Facebook, possivelmente aumentando seus volumes a uma atraente taxa
de 3,99%. Por essa razão, acreditam que a Cielo tinha melhores chances de ser a primeira a se beneficiar das transações iniciais; portanto, um adiamento é prejudicial para a
incumbente.

Bradesco recomenda prudência com Oi?
Rodrigo Abreu, presidente da Oi, teria declarado ao jornal Estado de São Paulo que já existem interessados na InfraCo, unidade de fibra ótica que surgirá quando houver o
desmembramento da operadora. Os analistas do Bradesco
BBI veem como positiva o interesse de investidores na
InfraCo, uma vez que isso reduz dúvidas sobre a execução
do plano de recuperação judicial da empresa de telefonia,
mas destacam que o plano ainda precisa ser aprovado em
uma reunião de credores que deve ocorrer em meados de
agosto.

Alimentos não transmitem Covid
As autoridades de saúde, especialmente a OMS, não
registram evidências da transmissão da Covid-19 por alimentos. Apesar disso, autoridades chinesas estão exigindo
que os frigoríficos brasileiros JBS, Marfrig e Minerva
assinem declarações dizendo que suas exportações estão
livres do coronavírus. A BRF, maior exportadora de frango
no mundo e fornecedora também de carne suína, assinou
na última sexta-feira declaração semelhante.

Deliberação do CA do IRB é negativa
Os analistas da XP Investimentos não gostaram muito das medidas aprovadas pelos acionistas do IRB, pois
a possibilidade do Conselho de Administração deliberar
sobre aumentos de capital, dentro de um limite autorizado
é uma medida negativa, pois pode implicar uma emissão
primária de capital para resolver, entre outros, os problemas de liquidez com a Susep, o que poderia diluir os
acionistas atuais em um momento em que a ação está historicamente baixa. Por outro lado, a medida de flexibilização dos executivos e a criação de uma reserva de lucro
parecem positivas, de vez que possuem o potencial de reforçar a gestão e melhorar os problemas de liquidez da
resseguradora, embora sejam questões menores de menor
relevância no atual momento.

Riscos da B3 são maiores que fatores favoráveis?
Para os analistas, a B3 apresenta ganhos robustos e está
atrativa, com histórico de crescimento estrutural forte no
médio e longo prazo com a migração de recursos para
ações. Porém, possui riscos, como a possibilidade de uma
desaceleração dos volumes, uma competição mais intensa
e mudanças tributárias. O Credit Suisse preferem apostar
na parte positiva e mantiveram a recomendação de compra, elevando o preço-alvo de R$ 48 para R$ 68, o que
representa um potencial de valorização de 30%.

Ouro vai testar US$ 1,8 mil

O ouro subiu devido a redução dos juros pelos bancos
centrais, enquanto governos injetaram trilhões em estímulos. Porém, a preocupação com desvalorização cambial
e avanço da inflação aumenta a demanda de investidores
por ouro, que vai testar resistência de US$ 1,8 mil.
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OFFICE TOTAL S.A

CNPJ nº 00.845.661/0001-18

Balanços patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Ativo
Controladora Consolidado
Nota
2019 2018
2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
6.387 5.394 8.180 5.632
Contas a receber de clientes
5
9.483 6.960 11.406 7.930
Estoques
6
10.147 5.944 12.380 6.785
Impostos a recuperar
7
564
138 1.239
269
Outros valores a receber
8
743
306
920
326
27.324 18.742 34.125 20.942
Não circulante
Operações com partes relacionadas
9
5.913 4.548 2.857 1.339
Imposto de renda e contribuição
21
4.281
- 4.281
social diferido
Investimentos
10
31.458 28.240
Imobilizado
11
22.195 17.885 26.684 18.543
Direitos de uso
15
2.571
- 2.571
Intangível
12
10.484 5.046 44.224 33.363
76.902 55.719 80.617 53.245
Total do Ativo
104.226 74.461 114.742 74.187
Passivo e Patrimônio Líquido
Controladora Consolidado
Circulante
Nota
2019 2018
2019 2018
Fornecedores
13
7.132 4.834 8.264 4.950
Empréstimos e financiamentos
14
9.324 2.388 10.622 3.167
Arrendamento a pagar
15
1.365
- 1.365
Obrigações trabalhistas
16
5.058 2.071 5.522 2.155
Impostos a pagar
17
1.101
790 1.303
908
Outras contas a pagar
18
932
99 2.427
326
24.912 10.182 29.503 11.506
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
14
17.879 19.500 21.695 19.695
Arrendamento a pagar
15
1.205
- 1.205
Operações com partes relacionadas
9
1.995 4.243 1.995 4.243
Contas a pagar
22
9.959 2.503 14.536 2.503
Imposto de renda e contribuição
social diferido
21
- 1.606
203 1.606
Impostos a pagar
17
1.767 2.141 1.767 2.373
Provisão para perda com investimentos 19
2.809 2.025
Provisão para contingências
20
1.300
564 1.300
564
36.914 32.582 42.701 30.984
Patrimônio Líquido
23
Capital social
67.151 66.713 67.151 66.713
Reserva de capital
12.000 10.000 12.000 10.000
Prejuízos acumulados
(36.751) (45.016) (36.751) (45.016)
42.400 31.697 42.400 31.697
Participação dos não controladores
138
42.400 31.697 42.538 31.697
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 104.226 74.461 114.742 74.187

Demonstrações do resultado em 31/12/19 e 2018
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Nota
2019
2018
2019
2018
Receita operacional, líquida
24 66.750 49.879 85.232 57.777
Custos dos serviços prestados
25 (20.876) (17.572) (26.457) (19.406)
Lucro bruto
45.874 32.307 58.775 38.371
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
26 (36.238) (28.065) (49.760) (32.893)
Resultado de Equivalência Patrimonial 10 b) (1.297)
62
Reversões (provisões) operacionais
(888)
472 (1.016)
652
Perdas esperadas
2.491 (1.180) 2.792 (1.371)
Perda com ajuste de estoque
6
(151)
(171)
(151)
(416)
Outras receitas operacionais, líquidas 27 (1.676) 2.261 (1.740) 2.291
Lucro antes do resultado financeiro
8.115 5.686 8.900 6.634
Resultado Financeiro Líquido
28 (3.937) (3.566) (4.798) (4.102)
Participação nos lucros e resultados 16 (1.800)
- (1.800)
Lucro antes do IR e da
contribuição Social
2.378 2.120 2.302 2.532
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente
30
214
(412)
Diferido
30 5.887
268 5.887
268
Lucro do exercício
8.265 2.388 8.403 2.388
Participação dos controladores
8.265 2.388 8.265 2.388
Participação dos não controladores
138
Quantidade de ações no fim do
exercício (em MR$)
51.938 44.952 44.952 44.952
Lucro básico por mil ações de capital - R$
0,16
0,05
0,19
0,05
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/19 e
2018 (Em MR$)
Atribuível aos acionistas
Particida Controladora
pação de
Reserva Prejuízos
acionistas
Capital
de acumunão consocial Capital
lados Total troladores
Saldos em 31/12/17 66.713 10.000 (47.195) 29.518
Lucro do exercício
2.388 2.388
Outros
(209) (209)
Saldos em 31/12/18 66.713 10.000 (45.016) 31.697
Aumento de capital
438
2.000
- 2.438
Lucro do exercício
8.265 8.265
138
Saldos em 31/12/19 67.151 12.000 (36.751) 42.400
138

Total
29.518
2.388
(209)
31.697
2.438
8.403
42.538

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31/12/19 e 2018 (Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)
1. Contexto operacional
se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por
Há 24 anos a Office Total atua no mercado com outsourcing de impressão e período de tempo em troca de contraprestação. Arrendatário: A Companhia
soluções para gestão e controle de documentos. Com 300 colaboradores e aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para os arrenequipe técnica própria, a empresa possui mais de 1.000 clientes em diferen- damentos. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetutes regiões do Brasil, sendo reconhecida pela sua excelência operacional na ar pagamentos e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos
prestação de seus serviços. Com amplo portfólio de produtos, atualmente a ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os
Office Total é a terceira maior empresa independente do setor no país. Rees- ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data
truturação societária: Em 31/08/19, conforme deliberado pela Assembleia em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de
Geral Extraordinária, foram aprovadas as incorporações da Solution Automa- uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulação Empresarial Ltda e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda pela Office da e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustado por qualquer nova
Total S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. A incor- remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de
poração está inserida em um projeto de simplificação da estrutura societária, uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos
devendo resultar em redução de custos de natureza operacional, administra- iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos. Os ativos de direito de
tiva e financeira das mesmas. Como resultado desta incorporação, a Solution uso são depreciados linearmente. Passivo de arrendamento: Na data de
Automação e a Doc Provider foram extintas de pleno direito e a Office Total início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamenS.A. tornou-se sua sucessora. Os patrimônios líquidos da Solution Automação to mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem
Empresarial Ltda. e da Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. foram avalia- realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamendos em 31/07/19, com base no valor contábil, pelo montante de R$ 5.657 e to incluem pagamentos fixos, pagamentos variáveis de arrendamento que deR$ 2.169 respectivamente, conforme Laudos de Avaliações Contábeis Para pendem de um índice ou taxa. Os pagamentos variáveis de arrendamento que
Fins de Incorporação, emitido por empresa independente especializada. Os não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesas no
acervos líquidos contábeis avaliados estão apresentados como segue:
período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos. Ao
Ativo
Solution Doc Provider calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa
Caixa e equivalentes de caixa
1.649
608 a sua taxa de empréstimo. Após a data de início, o valor do passivo de arrenContas a receber de clientes
1.585
421 damento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os
Estoques
2.446
630 pagamentos de arrendamento efetuados. k) Ajuste a valor presente: A ComImpostos a recuperar
5
1 panhia reconhece os ativos e passivos provenientes de operações de longo
Outros valores a receber
30
22 prazo, bem como operações relevantes de curto prazo, caso consideradas
Imobilizado e intangível
3.836
1.535 relevantes em relação ao capital de giro e as demonstrações financeiras como
Total Ativos Incorporados
9.551
3.217 um todo, ajustadas ao valor presente. O desconto a valor presente toma por
base as taxas básicas de juros praticadas pela Companhia no curso de suas
Passivo
Fornecedores
2.840
915 operações e os prazos das referidas transações. l) Empréstimos e financiaObrigações trabalhistas
899
100 mentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente,
Impostos a pagar
142
33 pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequenOutras contas a pagar
13
- temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
Total Passivos Assumidos
3.894
1.048 valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de Líquidação é
5.657
2.169 reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os emAcervo Líquido
O saldo do investimento e de valores a receber e a pagar da Solution Automa- préstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os
ção Empresarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. junto à Office empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a
Total S.A. foram eliminados no processo de incorporação. Adicionalmente, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a Líquidação
Companhia absorveu o ágio mantido pela Office Total S.A. no montante de do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. m) Provisões
R$2.547mil e R$671, os quais foram reconhecidos no ativo intangível, fun- e outros passivos circulantes e não circulantes: As provisões são recodamentado pela rentabilidade futura e sujeito à análise de recuperabilidade nhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente legal ou implícita
de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária
anual pela Administração.
para Líquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
2. Base de apresentação das demonstrações contábeis
Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valoforam preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e res conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponcompreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pro- dentes encargos e das variações monetárias incorridas. n) IR e Contribuição
nunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos Social: Provisionados segundo o princípio da competência dos exercícios. A
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Con- provisão para IR é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de
selho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram 10% sobre o lucro tributável trimestral excedente a R$60 mil. A Contribuição
aprovadas pela Diretoria em 14/04/20. Base de elaboração: As demons- Social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. o) Provitrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se são para riscos trabalhistas e tributários: As provisões para ações judimencionado ao contrário nas práticas contábeis descritas a seguir. O custo ciais, quando existentes, são reconhecidas quando a Companhia tem uma
histórico geralmente é baseado no valor nominal das contraprestações pagas obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados,
em troca de ativos. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos é provável que uma saída de recursos seja necessária para Líquidar a obriganas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a mo- ção e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificaeda do principal ambiente econômico no qual ela atua (“moeda funcional”). As das ao valor presente do desembolso esperado para Líquidar a obrigação,
demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais (Reais - R$ usando-se a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionamil), a moeda funcional da Companhia. Consolidação: As demonstrações dos ao passivo. São atualizados até a datas dos balanços pelos montantes
contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com os princípios de con- estimados de provável desembolso de caixa, observada sua natureza e com
solidação previstos na Lei das S.A. e segundo os critérios estabelecidos no base na opinião dos consultores jurídicos da Companhia. p) ReconhecimenCPC 36 e IAS 34, abrangendo as informações das investidas na tabela a se- to da receita: A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como
guir, cujos exercícios sociais são coincidentes em relação ao da controladora: base a execução dos serviços realizados até as datas dos balanços, de acordo com as medições efetuadas, compreendendo parcelas já faturadas e ou2019
2018
Controlada
Direta Indireta Direta Indireta tras a faturar pelos serviços prestados. A receita é reconhecida na extensão
Office Plotter
100,00%
- 99,99%
- em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a CompaBird Solution
- 80,00%
- nhia e quando puder ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é
Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora nos pa- mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo
trimônios líquidos das controladas, bem como os saldos de ativos e passivos, descontos, abatimentos e encargos sobre vendas. Receitas, despesas e atireceitas, custos, despesas e lucros não realizados, decorrentes de transa- vos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: (i) quando
ções efetuadas entre Companhias. Os exercícios sociais das controladas são os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não focoincidentes com os da controladora e as políticas contábeis foram aplicadas rem recuperáveis perante as autoridades fiscais, hipótese em que são recode forma padronizada nas Companhias consolidadas. Em 1º/03/19 o Grupo nhecidos como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa,
Office adquiriu 100% da Docprovider Soluções e Solution Automação, incor- conforme o caso; e (ii) quando os valores a receber e a pagar forem apresenporadas em 31/08/19 e, em dezembro de 2019, o Grupo Office adquiriu 80% tados com o valor dos impostos sobre vendas. O valor líquido dos impostos
sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valoda Bird Solution.
res a receber ou a pagar no balanço patrimonial. q) Receitas e despesas fi3. Sumário das principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplica- nanceiras: Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrenções financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor, tes de aplicações financeiras, depósitos judiciais, debêntures, credor pela
sendo demonstrados pelo custo, acrescido dos juros auferidos. Seus rendi- concessão e provisão para manutenção. r) Apuração do resultado e custo
mentos são registrados no resultado do exercício. b) Contas a receber de dos serviços prestados: O resultado das operações é apurado pelo regime
clientes: Avaliadas pelo montante original dos serviços prestados, deduzidas contábil de competência de exercícios e inclui os rendimentos, os encargos e
das perdas esperadas para créditos de Líquidação duvidosa, a qual é consti- as variações monetárias e cambiais, o índice e as taxas oficiais incidentes
tuída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes e, quando aplicável,
capaz de cobrar todos os valores a ela devidos de acordo com os prazos ori- os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. s)
ginais das contas a receber. A Administração da Companhia efetua análise Benefícios a funcionários e dirigentes: A Companhia possui apenas plano
individual de sua carteira de recebíveis para determinar os valores de Líquida- de participação nos lucros ou bônus, não possuindo planos de aposentadoria
ção duvidosa. A provisão é considerada suficiente para a cobertura de even- ou de outros benefícios pós-demissão ou aposentadoria. t) Uso de estimatituais prejuízos na realização de valores a receber de clientes e outros crédi- vas: As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetitos, levando em consideração a análise das operações em aberto, das garan- vos, de acordo com o julgamento da Administração, para determinação do
tias existentes e dos riscos específicos apresentados. c) Partes relaciona- valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis intermediárias.
das: Incluem as transações realizadas entre a Controladora e suas controla- Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil
das diretas ou indiretas, bem como com aquelas nas quais a Controladora do ativo imobilizado, perdas esperadas e provisão para riscos trabalhistas e
mantém investimentos relevantes, em condições similares àquelas praticadas tributários. A Líquidação das transações envolvendo essas estimativas podecom partes independentes. d) Estoques: Demonstrados ao custo médio de rá resultar em valores diferentes dos que estão registrados, devido a impreciaquisição, inferior aos valores de reposição ou realização. O custo médio é sões inerentes ao processo de cálculo. A Companhia revisa as estimativas e
determinado usando o método da média ponderada móvel. e) Outros ativos premissas, no mínimo, anualmente. u) Análise de recuperação de ativos de
circulantes e não circulantes: Apresentados ao valor de custo ou de realiza- vida útil determinada: Na elaboração das demonstrações contábeis, a Comção, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias panhia analisa se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não
auferidos. f) Investimentos: Incluem os investimentos permanentes e rele- será recuperado. Caso sejam identificadas tais evidências, a Companhia estivantes em controladas e coligadas, avaliados pelo método de equivalência ma o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior
patrimonial. O ágio resultante da aquisição de investimento, posteriormente valor entre: (i) o seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para
incorporado, é demonstrado no investimento e refere-se ao montante apurado vendê-lo; e (ii) o seu valor de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de
em conformidade com as práticas contábeis aceitas. O ágio é medido pelo caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo
custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável, quando houver. até o fim da sua vida útil. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu
g) Imobilizado: Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e demais ati- valor recuperável, a Companhia reconhece uma redução do saldo contábil
vos permanentes, estão demonstrados ao valor de custo, deduzido de depre- desse ativo (“impairment” ou deterioração). Para os ativos registrados pelo
ciação e perda por redução de valor recuperável. A depreciação é reconheci- custo, a redução ao valor recuperável é registrada ao resultado do exercício.
da com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo Se o valor recuperável de um ativo não for determinado individualmente, é
que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja inte- realizada análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o
gralmente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de ativo pertence. A Companhia não identificou indícios quanto à perda de recudepreciação são revisados nas datas dos balanços, sendo o efeito de quais- perabilidade do valor de seus ativos em 31/12/19 e 2018. v) Resultado: O
quer mudanças nas estimativas contabilizado prospectivamente. Um item do resultado é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas
imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômi- da Companhia pela quantidade de ações existentes durante o exercício; no
cos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas entanto, a Companhia não possui ações com potencial de diluição. w) Divina venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença dendos: A proposta de distribuição de dividendos feita pela Administração da
entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhe- Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo
cidos no resultado. h) Intangível: Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, obrigatório é registrado como passivo na Rubrica “Dividendos a pagar”, por
separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. ser considerada uma obrigação legal prevista nos atos estatutários da ComA Companhia possui registrados os contratos vigentes na data da aquisição panhia. 3.1. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e adoao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo mé- tadas: NBC TG CPC 06 – R3/IFRS 16 – Arrendamento mercantil: A Comtodo linear ao longo de suas vidas úteis. i) Redução ao valor recuperável de panhia aplicou inicialmente a NBC TG 06/R3 (IFRS 16), em 1º/01/19, para
ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes são revisados anualmen- contratos vigentes e novos contratos, usando a abordagem retrospectiva mote para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre dificada. Sob essa abordagem, a informação comparativa não é exigida e o
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendapode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é cal- mento. A Companhia analisou seus contratos de arrendamento operacional
culado para verificar se há perda. Quando há perda, ela é reconhecida pelo para identificar se eles continham ou não um arrendamento, de acordo com a
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, NBC TG 06/R3 (IFRS 16). A norma define que um contrato é ou contém um
que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar o uso de um ativo
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos identificado por um período de tempo, em troca de uma contraprestação. A
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Em 31/12/19 Companhia aplicou a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) apenas para os contratos vie 2018, não foram identificadas situações que requeressem a constituição de gentes em 1º/01/19 e que foram previamente identificados como arrendamenprovisão para perdas. j) Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de tos. A Companhia optou por adotar as isenções de reconhecimento previstas
início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, na norma para arrendamentos de curto prazo, que são contratos com duração

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Lucro do exercício
8.265 2.388 8.403 2.388
Outros resultados abrangentes
8.265 2.388 8.403 2.388
Resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente atribuível a:
Participação dos acionistas controladores
8.265 2.388 8.265 2.388
Participação dos acionistas não controladores
138
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
(Re(Reclassiclassificado)
ficado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício
8.265 2.388 8.403 2.388
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo
de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e Amortização
11.520 2.947 12.635 4.263
Equivalência patrimonial
1.297
(62)
Perda com ajuste de estoque
151 (171)
151
(416)
Baixa de ativo imobilizado
692
817 1.361 10.661
Provisão (reversão) para perdas esperadas (2.492) 1.077 (2.729) 1.157
Amortização direitos de uso - IFRS16
892
892
Provisão para contingências
736
(78)
736
(78)
21.061 6.918 21.449 17.975
Contas a receber de clientes, líquido
(31) (2.257)
(747) (2.231)
Estoques
(4.354) (1.582) (5.746)
913
Impostos a recuperar
(426) 1.170
(970) 1.290
Outros valores a receber
(437)
51
(594)
960
Fornecedores
2.298 1.960 3.314 1.099
Impostos a pagar
(63)
283
(211) (1.303)
Obrigações trabalhistas
2.987
65 3.367
(138)
Contas a pagar
7.456 1.472 12.033
(928)
Outras contas a pagar
833 (307)
483
(460)
Imposto de renda e contribuição social
(5.887) (267) (5.684)
(267)
Diversos
20 1.712
- 2.500
Caixa líquido consumido pelas
atividades operacionais
23.457 9.218 26.694 19.410
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (21.960)(15.067) (26.086) (16.537)
(Aquisição) baixa de investimentos
(3.731)
910 (5.427)
910
Caixa líquido gerado nas atividades de
investimento
(25.691)(14.157) (31.513) (15.627)
Pagamento e juros - IFRS 16
(760)
(760)
Aumento de capital
2.438
- 2.438
Partes relacionadas
(3.766) 2.243 (3.766) 1.732
Empréstimos e financiamentos
5.315 5.709 9.455 (3.772)
Caixa líquido gerado (consumido) nas
3.227 7.952 7.367 (2.040)
atividades de financiamento
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
993 3.013 2.548 1.743
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
5.394 2.381 5.632 3.889
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
6.387 5.394 8.180 5.632
exercício
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
993 3.013 2.548 1.743
máxima de 12 meses e de baixo valor, que são contratos cujo valor justo do
ativo identificado arrendado seja inferior a US$ 5 mil. Os impactos significativos identificados pela adoção da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) nos ativos e passivos da Companhia são decorrentes dos contratos de arrendamento de imóveis utilizados pela Companhia. Adicionalmente, a NBC TG 06/R3 (IFRS 16)
substitui a despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos de direito de uso desses contratos e pela despesa de
juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação vigentes à época da contratação dessas transações. A natureza e impacto das
mudanças resultantes da adoção desta nova norma são descritas a seguir:
Controladora
Sem IFRS 16
Com IFRS 16
(NBC TG 06/R3)
(NBC TG 06/R3)
Balanço Patrimonial
31/12/18 Ajustes
01/01/19
Direito de uso (Ativo)
- 3.462
3.462
Depreciação Acumulada (Ativo)
(892)
(892)
Arrendamento (Passivo)
- (2.702)
(2.702)
Juros sobre arrendamento (Passivo)
(132)
(132)
Consolidado
Sem IFRS 16
Com IFRS 16
(NBC TG 06/R3)
(NBC TG 06/R3)
Balanço Patrimonial
31/12/18 Ajustes
01/01/19
Direito de uso (Ativo)
- 3.462
3.462
Depreciação Acumulada (Ativo)
(892)
(892)
Arrendamento (Passivo)
- (2.702)
(2.702)
Juros sobre arrendamento (Passivo)
(132)
(132)
ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC
23 – Uncertainly over Income Tax Treatments): Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32
quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a Companhia deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente
ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em
lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados,
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta
interpretação. A Administração da Companhia conduziu análises dos tratamentos fiscais que poderiam gerar incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro, acessando seus consultores legais internos e externos a fim de
identificar esses tratamentos, assim como mensurá-los e reavaliar aqueles
que potencialmente poderiam expor a Companhia à riscos materialmente prováveis de perda. Ao concluir esses estudos, a Administração da Companhia
avaliou que nenhuma das posições relevantes adotadas pela Companhia não
sofreram alteração quanto ao julgamento da probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades tributárias. 3.2.
Novas normas ainda não vigentes: A lista a seguir traz novas normas e/
ou revisões emitidas e não adotadas até o exercício findo em 31/12/19: a)
Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS (CPC 00
R2): Válidas a partir de 1º/01/20; b) Definição de negócio (alterações ao CPC
15/IFRS 3): Ainda não aprovado pelo CPC e CVM; c) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). Ainda não aprovado pelo
CPC e CVM; e d) IFRS 17 Contratos de Seguros: Ainda não aprovado pelo
CPC e CVM. Essas normas alteradas e interpretações não deverão ter um
impacto significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
da Companhia.
Controladora
Consolidado
4. Caixa e equivalentes de caixa:
2019
2018
2019
2018
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.573
1.378
3.151
1.385
Aplicações Financeiras
4.814
4.016
5.029
4.247
6.387
5.394
8.180
5.632
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de investimentos de renda fixa que apresentam liquidez imediata e risco insignificante de perda, com
Controladora
Consolidado
rendimentos próximos à taxa SELIC.
5. Contas a receber de clientes:
2019
2018
2019
2018
Duplicatas a receber de clientes
15.790 15.759 17.838 17.091
Provisão para perdas esperadas
(6.307) (8.799) (6.432) (9.161)
9.483
6.960 11.406
7.930
A Companhia constituiu provisão para perdas esperadas para as contas a receber de clientes vencidas há mais de 180 dias, que em 31/12/19 totalizavam
R$ 6.522 (R$ 9.161 em 2018) tendo como base a expectativa de realização,
exceto para transações com partes relacionadas e órgãos públicos.
Composição por vencimento dos valores de contas a receber de clientes:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Vincendas
5.518
4.924
7.247
5.660
Vencido Até 30 dias
805
1.044
1.139
1.149
Vencido Até 60 dias
526
327
584
344
Vencido Até 90 dias
75
198
122
267
Vencido Até 120 dias
75
123
90
154
Vencido Até 180 dias
48
342
75
354
Vencido Até 360 dias
536
486
536
583
Vencido Superior a 360 dias
8.207
8.316
8.133
8.580
15.790 15.759 17.928 17.091
A movimentação da Perdas Esperadas é como segue:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Saldo Inicial
8.798
7.619
9.161
7.790
Adições
2.476
2.211
4.610
2.408
Baixas
(4.967) (1.031) (7.339) (1.037)
Saldo Final
6.307
8.799
6.432
9.161
Controladora
Consolidado
6. Estoques
2019
2018
2019
2018
Máquinas e equipamentos para
revenda
12.578
8.224 14.846
9.100
Provisão de Perda em estoque
(2.431) (2.280) (2.466) (2.315)
10.147
5.944 12.380
6.785
Controladora
Consolidado
7. Impostos a recuperar
2019
2018
2019
2018
IRRF s/ Aplicação Finan A Recuperar
52
8
78
8
IRRF a Recuperar
29
22
41
22
IRPJ e Csll A Recuperar
29
34
353
34
PIS a Recuperar
47
2
59
2
COFINS a Recuperar
216
10
269
10
ICMS a Recuperar
138
6
ISS a Recuperar
28
28
INSS a Recuperar
125
1
235
1
ICMS a Recuperar Macae
20
20
INSS A Recuperar
18
17
18
142
COFINS Pago A Maior
44
44
564
138
1.239
269
Controladora
Consolidado
8. Outros valores a receber:
2019
2018
2019
2018
Adiantamento a Funcionários/Sócios
199
40
219
40
Adiantamento a Fornecedores
39
245
188
245
Despesas Antecipadas
494
10
502
30
11
11
11
11
Depósitos Judiciais
743
306
920
326
9. Operações com partes relacionadas: Referem-se aos valores a receber
junto a sua controlada Office Plotter Impressoras e Copiadoras para Grandes
Formatos Ltda., e valores a pagar ao sócio referentes ao contrato de mútuo
celebrado, cujo vencimento ocorrerá no decorrer dos próximos exercícios.
Controladora
Consolidado
a) Ativo
2019
2018
2019
2018
Office Plotter
5.913
4.548 Transações C/ Parte Relacionada
2.857
1.339
5.913
4.548
2.857
1.339
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Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
1.995
4.243
1.995
4.243
1.995
4.243
1.995
4.243
As transações que a Companhia efetua com partes relacionadas têm bases
semelhantes àquelas realizadas com terceiros, considerando-se os volumes,
prazos e riscos envolvidos.
10. Investimentos
a) Informações sobre os investimentos em 2019 e 2018 estavam assim
apresentados: Exercício de 2019
Participação
Total de
Capital Patrimônio Prejuízo
(%)
Ativos
Social
Líquido
Líquido
Office
Plotter
100,00
13.908
2.072
(2.586)
(784)
Exercício de 2018
Participação
Total de
Capital Patrimônio
Lucro
(%)
Ativos
Social
Líquido
Líquido
Office
Plotter
100,00
4.275
2.072
(1.803)
62
b) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em
controladas e coligadas em 2019 e 2018 estavam assim apresentados:
Saldo Equivalência
IncorSaldo
em 2018 patrimonial poração Ajustes em 2019
Investimentos
Office Plotter
(1.802)
(784)
- (2.586)
Ágios aquisição de
investimentos
28.240
(513)
3.731
- 31.458
26.438
(1.297)
3.731
- 28.872
Investimentos
28.240
31.458
Provisão para perdas
em investimentos
(1.802)
(2.586)
c) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em
controladas e coligadas em 2018 e 2017 estavam assim apresentados:
Saldo Equivalência IncorpoSaldo
em 2017 patrimonial
ração Ajustes em 2018
Investimentos
Xsol
910
(485)
(425)
Office plotter
(1.865)
62
- (1.803)
Ágios aquisição de
28.240
- 28.240
investimentos
27.285
(423)
(425)
- 26.437
Investimentos
27.285
- 28.240
Provisão para perdas
em investimento
(1.865)
- (1.803)
A Administração realizou no exercício de 2019, análise da recuperabilidade
do montante de ágio registrado na aquisição de participação de investimento
e não foi identificada necessidade de constituição de provisão para redução
do valor contabilizado. A metodologia utilizada para definir a rentabilidade da
Companhia como sendo seu valor operacional, compreendeu o valor descontado do fluxo de caixa líquido futuro. Este fluxo é composto pelo lucro líquido
após os impostos, acrescidos dos itens não caixa (depreciação e amortização)
e deduzidos dos investimentos em ativos operacionais. O período projetivo
operacional do fluxo de caixa líquido é determinado levando-se em consideração o tempo que a Companhia levará para apresentar uma atividade operacional estável, ou seja, sem variação operacional julgado relevante. O fluxo é
trazido a valor presente utilizando-se uma taxa de desconto, que irá refletir o
risco associado ao mercado. d) Combinação de negócios: Para determinação dos critérios contábeis de registro das transações com a Solution Automação Empresarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda., foram observados os dispostos no CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios e o ICPC 09
(R2) – Demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Os custos diretos
relacionados à operação, foram registrados nas rubricas de despesas gerais
e administrativas, e totalizaram aproximadamente R$35, substancialmente
composto por despesas com honorários advocatícios, auditoria e outros serviços de consultoria. Os ativos líquidos foram avaliados pela Administração e
avaliadores independentes foram contratados para auxiliar na determinação
dos seus valores justos. A metodologia adotada para a determinação da mais
valia, está descrita na Nota explicativa nº 1. Os ativos e passivos foram avaliados pelos profissionais independentes para fins de atribuição de valor justo
e alguns se qualificaram para registro de acordo com os critérios do CPC 04
(R1) – Ativo Intangível. Em 31/08/19, a Office Total S.A. adquiriu o controle da
Solution Automação Empresarial Ltda. e Doc. Provider Soluções e Serviços
Ltda. Os ativos adquiridos e passivos assumidos a valor justo estão apresentados na Nota explicativa nº 1.
11. Imobilizado (Consolidado)
a) Composição
Taxa
AdiDepreDeprec. 2018
ções Baixas ciação 2019
Móveis e Utensílios
10
110
207
(26)
291
Veículos
20
81
54
(82)
53
Máquinas e Equipamentos
33 17.825 15.493
(751) (9.304) 23.263
Mais / Menos valia
25
- 3.134
(610)
- 2.524
Computadores e
Periféricos
20
375
164
(218)
321
Instalações
10
152
102
(22)
232
18.543 19.154 (1.361) (9.652) 26.684
Taxa
AdiDepreDeprec. 2017
ções Baixas ciação 2018
Móveis e Utensílios
10
130
115
(127)
(23)
95
Veículos
20
259
131
(216)
(93)
81
Máquinas e Equipamentos
33 15.426 15.450 (10.304) (3.152) 17.420
Computadores e
Periféricos
20
562
408
(8)
(168)
794
Instalações
10
165
16
(6)
(22)
153
16.542 16.120 (10.661) (3.458) 18.543
A Companhia adota as taxas de depreciação definidas pela legislação fiscal, à
exceção das máquinas e equipamentos, para as quais utiliza as taxas definidas em laudo. b) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A
Companhia avalia periodicamente os bens do imobilizado, com a finalidade de
identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis desses
ativos ou ainda quando eventos ou alterações significativas indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil
do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do
exercício. Até o momento não há indicativos da existência de redução do valor
recuperável dos ativos da Companhia, conforme previsto no CPC 01.
12. Intangível
Saldo
Adi- Bai- AmorSaldo
Taxa em 2018 ções xas tização em 2019
(Consolidado)
Carteira de Cliente
10%
4.722 6.090
- (1.354)
9.458
Softwares
399
840
- (144)
1.095
Marcas e Patentes
2
2
Ágios aquisição de
28.242 5.427
- 33.669
investimentos
33.363 12.359
- (1.498) 44.224
Saldo
Adi- Bai- AmorSaldo
Taxa em 2017 ções xas tização em 2018
Carteira de Cliente
10%
5.509 - (787)
4.722
Softwares
417
(18)
399
Ágios aquisição de
28.242
- 28.242
investimentos
33.751
417
- (805) 33.363
(a) Para atribuição de valor ao intangível da carteira de clientes foi utilizado o Valor Presente Líquido do resultado futuro projetado sobre os contratos
existentes à época da aquisição, no montante de R$ 13.960 (R$ 7.870 em
2018) e amortização R$ 1.354 (R$ 787 em 2018), no prazo definido em laudo efetuado por empresa especializada; (b) Para os valores referentes ágio
de investimentos foi realizado teste de Impairment, que não apurou ajuste a
ser realizado. (c) O ágio no montante de R$33.669 está representado por R$
28.240 referentes a ágio na aquisição do Grupo OT em 2014 e R$ 5.427 referente a ágio na aquisição das empresas Doc Provider, Solution Automação e
Bird Solution em 2019.
13. Fornecedores (Consolidado)
Esta conta refere-se à aquisição de máquinas e equipamentos de terceiros e
demais insumos necessários para atender a atividade da Companhia, saldo
em 31/12/19 R$ 8.264 (R$ 4.950 em 2018).
14. Empréstimos e financiamentos
Controladora Consolidado
Modalidade
Vencimento Taxas Mensais 2019 2018 2019 2018
Banco
Santander
01/03/19
2,14% am
974
Banco
Santander
10/03/20 CDI + 0,32% am
- 5.114
Banco do Brasil (a) 20/09/2022 CDI + 0,25% am 25.889 21.414 25.889 21.414
Banco Bradesco 25/02/2022 CDI + 0,28% am 1.728
1.728
Banco ABC
24/05/19 CDI + 0,33% am
781
781
(-) diferimento custo
captação BB
(414) (307) (414) (307)
27.203 21.888 32.317 22.862
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Circulante
9.324 2.388 10.622 3.167
Não Circulante
17.879 19.500 21.695 19.695
27.203 21.888 32.317 22.862
(a) O referido empréstimo fora captado para financiar a aquisição da Solution
Automação Empresarial Ltda. E a Doc Provider Soluções e Serviços Ltda.
15. Arrendamento a pagar
O CPC 06 R2 (IFRS 16) 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 referente locação de imóveis e veículos
utilizados na operação, assim demonstrados:
b) Passivo
Transações C/ Parte Relacionada

Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
2019 2018 2019 2018
3.462
- 3.462
- Receita Financeira
14
19
38
19
(892)
- (892)
- Descontos Obtidos
258
61
277
87
2.571
- 2.571
- Juros s/ duplicatas
239
72
276
86
Controladora Consolidado Operação Financeira
511
152
591
192
Passivo
2019 2018 2019 2018
(3.937) (3.566) (4.798) (4.102)
Resultado Financeiro Líquido
Arrendamentos a pagar
Circulante
1.445
- 1.445
- 29. Remuneração dos Administradores e participação nos lucros
1.257
- 1.257
- O valor da remuneração dos administradores com base no pró-labore em
Não circulante
2.702
- 2.702
- 2019 foi de R$ 1.121 (R$ 823 em 2018). A Companhia efetuará o pagamento
Passivo de arrendamento
3.462
- 3.462
- de R$ 1.800, referente a participação nos lucros do exercício de 2019, que
Pagamento
(892)
- (892)
- deverá ser Líquidado durante o exercício de 2020.
Juros
132
132
- 30. Despesa de IR e Contribuição Social
2.702
- 2.702
- A despesa com IR Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Controladora Consolidado Líquido (CSLL) representa a soma dos impostos correntes. Impostos cor16. Obrigações trabalhistas:
2019 2018 2019 2018 rentes: A provisão para Impostos de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e ContriSalários a Pagar
547
386
622
409 buição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL são apuradas de acordo com os
IRRFS/ Salário a Recolher
336
250
355
253 critérios estabelecidos na legislação fiscal vigente.
Controladora Consolidado
INSS a Recolher
406
261
456
263
2019 2018 2019 2018
FGTS a Recolher
131
84
151
88
2.378 2.120 2.302 2.120
Pensão Alimentícia a Pagar
6
3
6
3 Lucro antes do IR e CSLL
(2.502) (3.731) (2.426) (3.731)
Participação nos lucros e resultados
1.800
- 1.800
- Adições / Exclusões
Contribuição Assistencial
1
1
1
1 (=) Base de Calculo da Contribuição Social (124) (1.611) (124) (1.611)
Provisão
para
CSLL
(Alíquota)
9%
9%
9%
9%
Contribuição Confederativa
1
1.831 1.086 2.131 1.137 (=) Total - Contribuição Social devida
Provisões de férias
214 (412)
5.058 2.071 5.522 2.155 IR e CSLL Corrente
5.887
268 5.887
268
Controladora Consolidado IR e CSLL Diferidos
17. Impostos a pagar:
2019 2018 2019 2018 As declarações de IR apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujeitas
ICMS a pagar
145
55
161
55 à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos
ISS a Pagar
19
14
85
15 à revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição.
Retidos de terceiros a pagar
13
20
14
21 Impostos Diferidos: O IRPJ e CSLL diferidos (“Impostos diferidos”) são reIRPJ a pagar
56 conhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada exercício entre os
CSSL a pagar
22 saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis e as
COFINS/faturamento a pagar
145
145
0 bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluinPIS S/faturamento a pagar
31
38
148
39 do saldo de prejuízos fiscais e base negativa, quando aplicável. A provisão
PIS/COFINS/CSSL a pagar
40
107
42
112 para Impostos de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
2.475 2.697 2.475 2.961 Lucro Líquido – CSLL são apuradas de acordo com os critérios estabelecidos
Parcelamentos
2.868 2.931 3.070 3.281 na legislação fiscal vigente, tendo sido utilizado o regime de lucro presumido
Circulante
1.101
790 1.303
908 até 31/07/14 e após este período foi utilizado o regime de lucro real. O saldo de
Não Circulante
1.767 2.141 1.767 2.373 imposto diferido em 31/12/19 é de R$5.887, individual e consolidado respec2.868 2.931 3.070 3.281 tivamente (R$268, individual e consolidado, respectivamente, em 31/12/18).
Controladora Consolidado 31. Instrumentos financeiros Análise de Sensibilidade
18. Outras contas a pagar:
2019 2018 2019 2018 A Companhia possui exposição com relação às variações dos índices pós
Adiantamento de Clientes
289
99
303
104 fixados que afetam tanto a receita financeira quanto a despesa financeira. A
Outras contas a pagar
643
862
- mediana da expectativa de mercado, conforme dados retirados no BACEN
- 1.262
222 (Relatório Focus), com data-base em 24/01/20, indicavam:
Outros
Taxa efetiva
Taxa efetiva
932
99 2.427
326
verificada em 2019 estimada para 2020
19. Provisões para perdas com investimentos
5,97%
4,25%
Controladora Consolidado CDI
0
0,00%
Investimentos
2019 2018 2019 2018 TR
7,32%
4,12%
Office Plotter
2.586 1.802
- IGP-M
R$ 4,03
R$ 4,10
223
223
- DÓLAR
Deságio incorporação da Xsol
2.809 2.025
- Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cenáO investimento na controlada Office Plotter apresentou em 2018 passivo a rios adversos, deterioração das taxas em 25% ou 50% em relação ao cenário
descoberto no montante de R$ 2.586 (R$ 1.802 em 2018), refletindo negativa- provável, para cada cenário e foram calculadas as receitas financeiras ou desmente no saldo do investimento e registrado como provisão para perda com pesas financeiras não se levando em consideração a incidência de tributos.
Dessa forma, teríamos o seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade:
investimentos permanentes.
Fator
Cenário I Cenário II
20. Provisões para contingências
de Cenário deteriora- deterioraA Companhia é parte em diversos processos oriundos do curso normal dos
risco provável ção de 25% ção de 50%
seus negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na esti- Operação
Ativos
mativa de seus consultores legais.
CDI
4,25%
5,31%
6,38%
Contingências
Controladora Consolidado Indexador
2019 2018 2019 2018 Aplicações financeiras
214
267
321
Trabalhistas
285
20
285
20 R$ 5.029 em 31/12/2019 (Nota nº 4)
Fiscais
26
26
- Passivos
Indexador
CDI
4,25%
5,31%
6,38%
Cíveis
989
544
989
544
1.300
564 1.300
564 Empréstimos
1.434
1.792
2.150
A Companhia possui o montante de R$ 295 (R$ 241 em 2018) relativos a R$ 33.731 em 31/12/2019 (Nota nº 14)
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados
processos Cíveis com probabilidade de perda possível.
com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valoriza21. IR e Contribuição Social diferido
O montante de R$ 4.281 (R$ 1.606 em 2018), registrado como IR e contribui- ção apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia
ção social diferido foi apurado sobre a diferença temporária entres as bases de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de mercacontábeis e fiscais de ativos avaliados a valor de mercado no montante de R$ do. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor contábil
13.170, decorrente da combinação de negócio oriunda da compra do grupo dos instrumentos financeiros equivale, aproximadamente, a seu valor de mercado. Em 31/12/19 e 2018, os principais instrumentos financeiros estão descritos
econômico, referente a carteira de clientes.
22. Contas a pagar:
Controladora Consolidado a seguir: • Caixa e bancos: estão apresentados ao seu valor de mercado, que
2019 2018 2019 2018 equivale ao seu valor contábil; • Contas a receber de clientes: são classificaAquisição da Bird
- 4.577
- das como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores
Aquisição do Doc/Solution
9.166
- 9.166
- originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando
Aquisição da Xsol
793 2.503
793 2.503 aplicável; • Outras contas a pagar: decorrem de transações realizadas com
9.959 2.503 14.536 2.503 terceiros para aquisição de serviços, matérias-primas com preços praticados
(a) Em outubro de 2016 a Office Total adquiriu 100% do capital da Xsol Servi- a valores de mercado; • Derivativos: em 31/12/19 e 2018, a Companhia não
ços Ltda., incorporada em abril/17, sendo parte do pagamento efetuado à vista possui quaisquer operações estruturadas com derivativos, contratos a termo,
e restando um saldo a pagar de R$ 3.000 que será Líquidado em 5 anos. (b) operações de swap, opções, futuros ou mesmo operações de derivativos emEm março de 2019 a Office Total adquiriu 100% da Docprovider e da Solution butidos em outros produtos, de forma que não há qualquer risco associado às
Automação, incorporadas em setembro 2019, sendo parte do pagamento efe- políticas de utilização de instrumentos financeiros derivativos. Companhia apretuado à vista e restando um saldo a pagar de R$ 9.166 que será Líquidado senta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiem 5 anos. (c) Em dezembro de 2019 a Office Plotter adquiriu 80% da Bird ros: a. Risco de crédito; b. Risco de liquidez; c. Risco de mercado. As informaSolution, sendo parte do pagamento efetuado à vista e restando um saldo a ções abaixo apresentam informações sobre a exposição da Companhia a cada
um dos riscos mencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processos
pagar de R$ 4.577 que será Líquidado em 5 anos.
para mensuração e gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital da
23. Patrimônio líquido
Capital social: Em 31/12/19, o capital social de R$ 67.151 (R$ 66.713 em Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas
2018), é representado por 51.937.718 ações ordinárias e nominativas sem demonstrações contábeis. Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas
valor nominal. Reserva de capital: Em 21/09/16, os acionistas deliberaram de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar os
um aumento de capital no montante de R$ 12.122 sendo atribuído ao capi- riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles de riscos
tal o montante de R$ 2.122 e R$ 10.000 para reserva de capital, totalmente apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites. As políticas e sissubscritas e integralizadas pelos acionistas. Em 28/02/19, os acionistas deli- temas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir
beraram um aumento de capital no montante de R$ 2.438 sendo atribuído ao mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. Risco
capital o montante de R$ 438 e R$ 2.000 para reserva de capital, totalmente de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia
subscritas e integralizadas pelo acionista ingressante. Prejuízos acumula- caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir
dos: A Companhia possui prejuízos acumulados até 31/12/19 no montante de com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da
Companhia de clientes. Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas
R$ 36.751 (R$ 45.016 em 2018).
relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por
24. Receita operacional, líquida
Controladora
Consolidado
de seus clientes. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a
Receita bruta de vendas
2019
2018
2019
2018 parte
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas
Receita de Venda
6.723
6.733
8.358
7.291 Companhia
com
seus
financeiros que são Líquidados com pagamentos à vista ou
Receita de Locação
62.166 45.518 67.193 52.884 com outropassivos
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de
Receita de Serviço
6.737
3.679 21.086
4.903 liquidez é de
o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente
75.626 55.930 96.637 65.078 para cumprir garantir,
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
Dedução de Vendas
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputaDedução da Receita Bruta
(1.340)
(632) (1.462)
(737) estresse,
ção da Companhia. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alteraImpostos s/ Vendas e Serviços
(7.536) (5.419) (9.943) (6.564) ções
nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros têm
(8.876) (6.051) (11.405) (7.301) nos ganhos
e perdas da Companhia. O objetivo do gerenciamento de risco de
Receita Líquida
66.750 49.879 85.232 57.777 mercado é gerenciar
e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
25. Custos dos serviços prestados
Controladora
Consolidado
aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. Mensuração
2019
2018
2019
2018 parâmetros
instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia
Suprimentos
(10.981) (13.132) (15.428) (14.556) dos
mensurados ao custo amortizado. Os valores justos dos instrumentos
Peças
(9.895) (4.440) (11.029) (4.850) estão
da Companhia são equivalentes aos seus valores contábeis.
(20.876) (17.572) (26.457) (19.406) financeiros
32. Seguros (não auditado)
Consolidado
26. Despesas gerais e administrativas Controladora
É política da Administração manter cobertura de seguros por montantes con2019
2018
2019
2018 siderados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
Salários
(9.979) (9.709) (15.310) (11.660) de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
Benefícios
(1.677) (1.888) (2.445) (2.327) 33. Eventos Subsequentes
Encargos sociais
(4.061) (3.329) (5.610) (4.053) A administração da Office Total, ainda antes de tomar conhecimento da deConcessionárias de serviços públicos
(515)
(401)
(620)
(458) cretação de Pandemia pela OMS, instalou um comitê de guerra visando a
Aluguéis
(455)
(787)
(948) (1.039) preservação, primeiramente da vida e depois da Companhia e a consequente
Despesas comerciais (a)
(96)
(77)
(96)
(77) manutenção dos empregos. Esse comitê é composto pelos diretores, conseServiços de terceiros
(4.926) (4.716) (5.925) (5.199) lheiros e sócios da companhia. Já antes do primeiro caso de COVID-19 no
Impostos e taxas
(303) (1.302) (1.258) (1.302) Brasil, o comitê preparou os estoques e a cadeia de suprimentos para suportar
Depreciação e amortização
(12.413) (3.632) (14.137) (1.594) o novo cenário de redução de produtos no mercado devido à queda da proFretes e Carretos
(1.368)
(986) (1.693) (4.124) dução na China. Após a chegada do COVID-19 no Brasil o Comitê atuou para
preservar a vida dos funcionários, primeiramente segregando os funcionários
Outras
(445) (1.238) (1.719) (1.060) de grupos de risco e colocando-os em home office; na sequência preparando
(36.238) (28.065) (49.760) (32.893) toda a operação de escritório para atuar remotamente, também em home offi(a) As despesas comerciais são referentes aos gastos incorridos no processo ce; e por fim reduzindo os horários de trabalho e implementando rodízio para
de prospecção de novos clientes.
as funções operacionais que não permitem atuação remota, assim evitando
27. Outras receitas operacionais, líquidas Controladora Consolidado aglomerações e consequentemente contaminações. Ainda antes do fim da pri2019 2018 2019 2018 meira quinzena de março 100% dos nossos colaboradores das áreas comerCréditos de PIS e COFINS sobre despesas
cial, venda, marketing, contabilidade, fiscal, jurídico, informações gerenciais,
operacionais
751 1.329 1.251 1.329 atendimento ao cliente e outros, já se encontravam nessa condição. Com os
Venda de Máquinas e equipamentos
809 1.285 1.025 1.683 colaboradores seguros o Comitê focou na perpetuação e passagem por esse
Perda títulos a receber
(3.970) (299) (4.933) (299) difícil momento. Foram traçados cenários financeiros e baseado nos mesmos
734
(54)
917 (422) foram então tomadas decisões, como: preservação do caixa, negociação com
Outras
(1.676) 2.261 (1.740) 2.291 os bancos das parcelas vincendas dos empréstimos e juros, tomada de novas
Representam os ganhos de capital na venda de bens do ativo imobilizado, linhas de crédito visando fortalecer o caixa, renegociação com nossos princiincluindo a venda de máquinas e equipamentos utilizados em locação, par- pais fornecedores das parcelas vincendas dos próximos meses, e por fim a
tes, peças e demais equipamentos, adicionados aos resultados de equiva- utilização do benefício governamental da MP 936/20 da redução dos custos
trabalhistas. Assim foram negociados individualmente a redução da carga holência patrimonial.
rária dos colaboradores, tendo a administração se comprometido a manter
28. Resultado financeiro, líquido
Controladora Consolidado no mínimo 75% da renda líquida dos mesmos. A Administração entende que
2019 2018 2019 2018 essas decisões foram duras e difíceis, como demanda o momento, mas darão
condições à Office Total de ultrapassar esse momento e sair mais forte, manDespesas Financeiras
Despesas Bancárias
(291) (307) (341) (375) tendo o plano de expansão via aquisições, tão logo possível.
Juros s/ Empréstimos Bancários
(2.604) (2.355) (2.728) (2.782)
Diretoria
Variação Cambial
(83)
(13)
Cristiano Herbert Barboza Gaigher
Eliel Martins da Silva
Juros Passivos
(1.064) (173) (1.282) (241)
Presidente
Contador
Outras despesas financeiras
(489) (883) (955) (883)
CPF: 063.920.866/50
CRC: 78627/O-0
(4.448) (3.718) (5.389) (4.294)
Ativo
Direito de uso
(-) Depreciação acumulada

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Office Total S.A. Rio de Janeiro - RJ. bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolida- de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opidas da Office Total S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora nião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas dee consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial monstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é
em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli- adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
opinião, as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas acima re- de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Office Total Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a CompaS.A. em 31/12/19, o desempenho individual e consolidado de suas opera- nhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacioções e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- pretenda Líquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas opemas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerraconformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Compa- processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidanhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em con-

junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
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objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-

ções nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade
operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referen-

te às informações financeiras das entidades ou atividades de negócios do
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria; Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ,
14/04/20. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F;
Fernando Pereira da Silva Marques - Contador - CRC 1 RJ 092490/O-3.

ZANARTU ARRENDAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS S/A
CNPJ 11.241.348/0001-97
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019
Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/201 9 até 31/12/2O19
Descrição
Classificação Exercício Anterior Exercício Atual Descrição
Exercíci0 Atual Exercíci0 Anteri0r
Ativo
*11.132.347,55D *13.036.237,79D Lucro/Prejuízo do Exercício
R$2.200.839,86C R$1.6 08.566,47C
Ativo Circulante
****798.717,22D **2.710.658,55D (+/-) Outros resultados abrangentes
Disponível
*****11.703,72D ****329.932,17D Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis
R$0,00C
R$0,00C
Numerário em Caixa (3633)
1-1-01-01
2.107,05D
129,90D
R$0,00C
R$0,00C
Bancos Conta Movimento (3640)
1-1-01-02
9.596,67D
32 .802,27D Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Aplicações (263 )
1-1-02
705.332,54D
2.281.045,42D
R$0,00C
R$0,00C
Clientes ( 8)
1-1-04
0,00D
0,00D Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior
R$0,00C
R$0,00C
Adiantamentos (126)
1-1-05
0,00D
18.000,00D Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Impostos a Recuperar (1 6)
1-1-10
81.680,96D
81.680, 6D
Ativo Não Circulante
*10.333.630,33D *10.325.579,24D Ajuste de avaliação patrimonial
R$0,00C
R$0,00C
Imobilizado (434)
1-2-03
10.399.046,92D 10.415.793,03D Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Depreciação / Amortização-Acumuladas (483)
1-2-05
65.416,59C
90.213,7 C
R$0,00C
R$0,00C
Passivo
*11.132.347,55C * 13.036.237,79C Outros resultados abrangentes
R$0,00C
R$0,00C
Passivo Circulante
****220.892,10C ****239.598,80C Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)
R$0,00C
R$0,00C
Fornecedores (714)
2-1-03
7.414,18C
0,00C
R$0,00C
R$0,00C
Impostos e Contribuições a Recolher (742)
2-1-05
142.059,23C
164.723,05C
R$0,00C
R$0,00C
Obrigações Trabalhistas (826)
2-1-06
68.936,93C
72.281,83C Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos
Contas a pagar (903)
2-1-08
2.481,76C
2.593,92C (+/-) Resultado abrangente em empresas investidas - MEP
R$0,00C
R$0,00C
Patrimônio líquido
*10.911.455,45C *12.796.638,99C Método de Equivalência Patrimonial
Capital Social (1015)
2-4-01
9.765.261,00C
9.765.261,00C
R$0,00C
R$0,00C
Reservas de lucros (1120)
2-4-04
237.007,96C
352.841,64C Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos
R$2.200.839,86C
R$1.608.566,47C
Lucros / Prejuízos acumulados (1169)
2-4-05
909.186,49C
2.678.536,35C Atribuível a: Acionistas Controladores
R$0,00C
R$0,00C
Acionistas Não Controladores
R$0,00C
R$0,00C
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2 019 até 31/12/2 019
Descrição
Exercício Atual Exercício Anterior
R$0,00C
R$0,00C
Capital Social
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2019 até 31/12/2019
Capital Social Subscrito
R$ 0, 00C
R$ 0,00C
Classificação
Conta
Exercício Atual
Capital Social Integralizado
R$9.765.261,00C
R$9.765.261,00C Descrição
Receita
Reservas
Reserva de Capital
R$ 0,00C
R$ 0,00C Receita bruta s/ vendas e serviços
3-1-03
1337
4.888.601,31C =
Reserva de Lucros
R$352.841,64C
R$237.007,96C Receita Bruta de Venda-Serviços
**4.888.601,31C
Lucros Lucros ou Prejuízos Acumulados
R$2.678.536,35C
R$909.186,49C Total - Receita bruta s/ vendas e serviços
TOTAL
R$ 12.796.638,99C R$ 10.911.455,45C Receitas Operacionais
(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2019 até 31/12/2019
(-)Tributos e Contribuições s/ Vendas
3-7-02-02
5432
178.433,96D =(-)
Descrição
Exercício Atual
Exercício Anterior
Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,
****178.433,96D
Atividades Operacionais
Receitas Financeiras Receitas Financeiras
3-7-03-01
5488
70.295,54C
Lucro/Prejuízo do Exercício
R$2.200.839,86C R$1.608.566,47C =Receitas financeiras
*****70.295,54C =
(+) Depreciação
R$24.797,20C
R$24.255,96C Total - Receitas Operacionais
****108.138,42D
(-) Lucro na venda de imobilizado
R$0,00C
R$0,00C =Total - Receita
**4.780.462,89C
Lucro Ajustado
R$2.225.637,06C R$1.632.822,43C Custos e Despesas
Aumento em duplicatas a receber
R$0,00C
R$0,00C Despesas
Aumento em PECLD
R$0,00C
R$0,00C Despesas Operacionais
Aumento em duplicatas descontadas
R$0,00C
R$0,00C Despesas com Pessoal
4-8-01-01
4809
780.959,50D
Aumento nos estoques
R$0,00C
R$0,00C Despesas Gerais
4-8-01-03
4900
1.050.461,49D
Aumento em despesas pagas antecipadamente
R$18.000,00D
R$15.300,00C Despesas Financeiras
4-8-01-04
5110
8.432,68D
Aumento em fornecedores
R$7.302,02D
R$5.940,13C Despesas Tributárias
4-8-01-05
5152
92.155,37D
Redução em Provisão para Imposto e Contrib a Pagar
R$22.663,82C
R$3.537,25D =Despesas Operacionais
**1.932.009,04D
Redução em Obrigações Trabalhistas a Pagar
R$3.344,90C
R$19.939,71D =Total - Despesas
**1.932.009,04D
Ajuste Lucros Exercícios Anteriores
R$0,00C
R$2.050,38C Provisão para Impostos Sobre o Lucro
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
R$2.226.343,76C R$1.632.635,98C Provisão para o IRPJ e CSLL
Atividades de Investimento
Provisão para o IRPJ e CSLL
4-9-01-01
5229
531.780,31D
Reconhecimento pela venda de imobilizado
R$0,00C
R$0,00C =Provisão para olRPJ e CSIL
****531.780,31D
Pagamento pela compra de imobilizado
R$16.746,1D
R$8.897,00D =Total - Provisão para lmpostos Sobre o Lucro
****531.780,31D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento
R$16.746,11D
R$8.897,00D =Total - Custos e Despesas
**2.463.789,35D
Atividades de Financiamento
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Aumento de capital
R$0,00C
R$0,00C RECEITAS-------------------------------------------------------------- > 4.780.462,89C
Empréstimo de curto prazo
R$0,00C
R$0,00C DESPESAS + CUSTO ---------------------------------------------- > 2.463.789,35D
Pagamento de dividendos
R$431.490,00D R$1.992.243,00D LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:
***2.316.673,54
Reserva de Lucros
R$115.833,68C
R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento
R$315.656,32D R$1.992.243,00D Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa
R$1.893.941,33C
R$368.504,02D de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.
ADRIANA MACHADO DE SOUZA AUAD - Diretor - CPF: 01428818723
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior
R$717.036,26C R$1.085.540,28C
MARCELO SAMPAIO LOUREIRO - Contador - CPF:010.886.777-38 CRC: 079872/O-1
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual
R$2.610.977,59C
R$717.036,26C
Notas Explicativas
1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia se insere no seguimento de arren- e depreciados pelas taxas esabelecidas na legislação.
Móveis e Utensílios
509,72
376,76
damento de imóveis próprios situado no território da República Federativa do Brasil.
Depre- Equipamentos Telefônicos
1.632,48
1.360,44
2 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:As demonstrações fi2019
2018 % ciação Benfeitorias em /móveis Próprios
15.893,20
11.125,24
nanceiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; Custo
Total
90.213,79
65.416,59
aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilida- Veículos
58.000,00
58.000,00
20 4 PASSIVO CIRCULANTE: Este grupo está composto pelo valor nominal e
de geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações fi- Computadores e Periféricos
40.120,12
23.374,01
20 representa o saldo credor de obrigações trabalhistas, fiscais e outros contas
nanceiras são as seguintes: a) Determinação do Resultado O Resultado é apurado Móveis e Utensílios
1.330,00
1.330,00
10 a pagar. 5 CAPITAL: Em 31/12/2019, o capital subscrito e integralizado da
em obediência de competência de exercícios b) Ativos Circulante e Realizável a Imóveis
10.194.421,91
10.194.421
91 Companhia era de R$ 9.765.261,00, composto por 4.882.633 ações ordinárias
Longo Prazo Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus Aparelhos Telefônicos
2.721,00
2.721,00
20 nominativas com direito a voto, e 4.882.628 ações preferenciais nominativas
valores originais. /mpostos a Recuperar registra os valores relativos a recuperação Benfeitorias em /móveis Próprios
119.200,00
119.200,00
4 sem direito a voto. 6 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A sociedade opera
de impostos a serem futuramente compensados. c) Atvo /mobilizado O ativo imobi- Total
10.415.793,03 10.399.046,92
com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades,
lizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pelo método linear, Depreciação
incluindo aplicações financeiras. Os valores registrados no Ativo e Passivo
ás taxas mencionadas na Nota 3. d) Passivo Circulante Demonstrado por valores Veículos
58.000,00
46.400,00
Circulante tem liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazo
conhecidos até a data do balanço. 3 IMOBILIZADO: Avaliados pelo custo original, Computadores e Periféricos
14.178,39
6.154,15
inferiores a três meses.

Após bancos, agora elétricas é que são ajudadas: R$ 16,1 bi
Apenas auxílio
emergencial que
é travado pelo
governo
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
aprovou a regulamentação da Conta-covid para
socorrer o setor elétrico
dos impactos da crise causada pela pandemia de
coronavírus (Covid-19). A
conta, aprovada nesta terça-feira, autoriza a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE)
a realizar empréstimos
bancários para cobrir déficits ou antecipar receitas das distribuidoras de
energia até dezembro de
2020. A agência estabeleceu um limite de R$ 16,1
bilhões de empréstimos,
que deverão ser pagos em
60 meses.
De acordo com a Aneel, a medida vai reduzir o
impacto nas contas de luz
dos efeitos financeiros que
a pandemia do novo coronavírus trouxe para as
empresas do setor elétrico.
O empréstimo ajudará as
empresas a se manterem
financeiramente e operacionalmente durante esse

período de queda de receita. “Por meio de empréstimo de um conjunto de
bancos, os aumentos nas
tarifas de energia serão
diluídos ao longo de cinco
anos e a situação financeira das empresas do setor
será preservada”, disse a
Aneel.
Uma estimativa da
agência reguladora indica perda de 6,3% na arrecadação média do setor
de distribuição durante a
pandemia. Mesmo com a
queda de arrecadação, as
empresas têm que manter
as operações, o que gera
obrigações financeiras em
grande medida fixas, especialmente no curto prazo.
Segundo a agência, a
Conta-covid vai evitar reajustes maiores das tarifas
de energia elétrica, devido
a fatores como o reajuste
do preço da energia gerada na Usina de Itaipu, que
acompanha a variação do
dólar; a alta na remuneração das políticas públicas
do setor, por meio da cota
da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE);
e o repasse de custos de
novas instalações de sistemas de transmissão.
“Se não houvesse a proposta da Conta-covid, todas essas despesas seriam
incluídas integralmente

nas contas de luz já nos
próximos reajustes, para
serem pagas em 12 meses.
Com a conta, esse impacto
será diluído em 60 meses”,
explicou a agência.

valores a serem pagos pela
Conta-covid a cada distribuidora de energia elétrica.

BNDES

Se para as distribuidoras e bancos o governo é
rápido na ajuda, para a
parcela mais desfavorecida da população brasileira há um travamento para
liberação do auxílio emergencial.
Até agora, ainda não
foi anunciada a data de
pagamento da terceira
parcela para o primeiro
grupo de 50,5 milhões de
trabalhadores que teve o
cadastro aprovado pela
Dataprev. O segundo lote
de aprovados (8,5 milhões
de cadastros) e o terceiro,
com 4,9 milhões de cadastros, receberam apenas
a primeira parcela e não
sabem quando receberão
a segunda.
O benefício foi aprovado pelo Congresso Nacional, em março, logo que
começou a pandemia do
novo coronavírus. O governo queria dar uma ajuda de R$ 200 ou, no máximo, R$ 300. Deputados
e senadores, pressionados
pelos movimentos sindical
e popular, além de parlamentares de oposição,

A operação de crédito será coordenada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). O empréstimo terá custo equivalente ao Certificado de
Depósito
Interbancário
(CDI) mais um percentual
de remuneração das instituições financeiras que
oferecerão os empréstimos de maneira conjunta
e em condições uniformes.
Os valores do empréstimos servirão para cobrir,
entre outros pontos, as
receitas das distribuidoras referentes ao custo da
sobrecontratação de energia, resultante da queda
na demanda; o adiamento dos reajustes tarifários
de algumas distribuidoras
até 30 de junho e a postergação de pagamento de
grandes consumidores do
Grupo A (alta tensão) da
diferença entre a demanda consumida e a demanda contratada.
Caberá à Aneel homologar, mensalmente, os

Demora

aprovaram o pagamento de três parcelas de R$
600 (R$ 1.200 para mães
chefes de família) para
trabalhadores informais,
autônomos, microempreendedores
individuais
(MEIs) e desempregados
pobres, os mais afetados
pelas medidas de restrições de circulação para
conter a disseminação da
Covid-19.
Dias depois que o projeto foi aprovado e sancionado por Bolsonaro, o
Ministério da Cidadania,
responsável pela gestão
dos pagamentos, divulgou
que iniciaria os depósitos
nas contas correntes indicadas pelos beneficiários
em abril.
O primeiro e maior lote
de cadastros aprovados
recebeu a primeira parcela entre 9 e 30 de abril.

O calendário sofreu várias alterações e o ministro Onyx Lorenzoni, que
anunciou a antecipação
do pagamento da segunda
parcela para o dia 23 de
abril, a data original era
dia 27, foi desmentido por
Bolsonaro.
O fato é que a segunda
parcela deste grupo só
começou a ser depositada
quase um mês depois, no
dia 20 de maio, e ainda
foi bloqueada para saques até o dia 30 de maio.
A Caixa abriu poupança
social digital para todos
os trabalhadores e divulgou dois calendários,
um de depósito e outro
de saques. Uma das razões era a falta de moeda.
Mas o governo disse que
era para evitar filas nas
portas das agências da
Caixa.

Quinta-feira, 25 de junho de 2020 n Monitor Mercantil

10 Negócios & Empresas
ENEVA S.A.
CNPJ nº 04.423.567/0001-21
NIRE nº 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/06/20
1. Data, Hora e Local: Aos 24/06/20, às 9:30, na sede da Eneva S.A. (“Cia.”),
situada na Praia de Botafogo, nº 501, bl. I, 4º e 6º Andares, Botafogo, CEP
22250-040, na Cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocação e Presença:
Convocação dispensada na forma do Estatuto Social da Cia., devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber:
Jerson Kelman, José Aurélio Drummond Jr., Renato Antônio Secondo Mazzola, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Guilherme Bottura, Lavinia Hollanda e
Felipe Gottlieb. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros do
Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Jerson Kelman assumiu
a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a realização, pela Cia., da 5ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, no
valor total de R$650.000.000,00, nos termos da Instrução da CVM (“CVM”) nº
476, de 16/01/09, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e da Lei 12.431,
de 24/06/11 (“Lei 12.431”); (ii) a autorização à diretoria da Cia. para praticar
todos os atos necessários à efetivação, formalização e aperfeiçoamento das
deliberações desta reunião, assim como representar a Cia. junto às entidades
participantes da Emissão (conforme definido abaixo) e da Oferta (conforme
definido abaixo), incluindo o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará
o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme abaixo definido) e
ratificando a assinatura do Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido); e (iii) a ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e/
ou procuradores da Cia., em consonância com as matérias acima. 5. Deliberações: Após análise e discussões, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar: (i) Nos termos do Art. 16, inciso
XI, do estatuto social da Cia., a realização, pela Cia., da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única (“Debêntures” e “Emissão”), para distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”), com as seguintes características, a serem reguladas na “Escritura Particular da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva
S.A.” (“Escritura de Emissão”): a) Número da emissão: a Emissão será a 5ª
emissão de debêntures da Cia. b) Valor Total da Emissão: O valor total da
Emissão será de R$650.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido
abaixo), sendo vedada a distribuição parcial das Debêntures. c) Número de
Séries: A Emissão será realizada em série única. d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 650.000 debêntures (“Debêntures”), a serem subscritas
pelos titulares das Debêntures (“Debenturistas”). e) Valor Nominal Unitário:
O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de
Emissão (“Valor Nominal Unitário”). f) Data de Emissão: Para todos os fins de
direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela definida na
Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). g) Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos,
sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das
Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476, conforme o “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
em Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 5ª Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários
(“Coordenadores”), sendo uma delas o coordenador líder da Oferta Restrita
(“Coordenador Líder”), tendo como público alvo das Debêntures quaisquer
investidores profissionais, nos termos definidos no Art. 9º - A da Instrução da
CVM nº 539, de 13/11/13, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). h)
Procedimento de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, observado o disposto no Contrato de
Distribuição. Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75
Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no
máximo, 50 Investidores Profissionais, observado o estabelecido no Art. 3º da
Instrução CVM 476, bem como os termos e condições do Contrato de Distribuição. (i) Procedimento de Bookbuilding. Será adotado procedimento de
coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures, a ser realizado em 26/06/20, pelos Coordenadores, com o acompanhamento pela Cia., sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, nos termos do Contrato de Distribuição, de forma a definir, de comum
acordo com a Cia., a taxa final a ser utilizada para apuração da Remuneração.
O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de aditamento a Escritura de Emissão, estando, desde já, as Partes autorizadas e
obrigadas a celebrar tal aditamento sem a necessidade de prévia aprovação
societária da Cia. ou da Assembleia Geral de Debenturistas para tanto. (j)
Depósito para Distribuição e Negociação. As Debêntures serão depositadas para: a) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de
Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) – Segmento CETIP UTVM, sendo, em qualquer caso, a
distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da B3; e
b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Não obstante o descrito neste inciso, a negociação das Debêntures deverá observar as disposições legais e
regulamentares aplicáveis na época da negociação, incluindo, sem limitação,
o disposto no Art. 13 da Instrução CVM 476 observados: (i) a exceção prevista na Instrução CVM 476 com relação às Debêntures que tenham sido subscritas e integralizadas em razão do exercício da garantia firme de colocação
pelos coordenadores da Oferta, (ii) o cumprimento, pela Cia., das obrigações
previstas no Art. 17 da Instrução CVM 476, e (iii) as regras transitórias e eventuais exceções vigentes à época, como é o caso da Deliberação da CVM nº
849, de 31/03/20. (k) Enquadramento do Projeto. As Debêntures serão emitidas nos termos do Art. 2º da Lei 12.431, de 24/06/11, conforme alterada (“Lei
12.431”), e do Decreto nº 8.874, de 11/10/16 (“Decreto 8.874”) e da Resolução
nº 4.751 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), de 26/09/19 (“Resolução
CMN 4.751”), ou de normas posteriores que as alterem, substituam ou complementem, cujos recursos serão destinados ao projeto de investimento da
Cia., denominado Projeto de Investimento na Área de Infraestrutura de Gás
Natural denominado Parque dos Gaviões - Bacia do Parnaíba (“Projeto”), conforme detalhado na Escritura de Emissão, cujo caráter prioritário, na forma da
Lei 12.431, foi objeto da Portaria nº 327, de 21/08/19, publicada no Diário
Oficial da União em 23/08/19, emitida pelo Ministério de Minas e Energia (respectivamente “Portaria do MME” e “MME”). (l) Destinação dos Recursos.
Nos termos do Art. 2º, §§1º e 1º-B, da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, os recursos líquidos obtidos pela Cia. por meio das Debêntures, serão utilizados
até a Data de Vencimento (conforme abaixo definido) para pagamento futuro
e/ou reembolso, de gastos, despesas e/ou dívidas, relacionados à implantação do Projeto, que tenham ocorrido em um período igual ou inferior a 24
meses da data de encerramento da Oferta Restrita, conforme descrito na Escritura de Emissão. (m) Preço de Subscrição. O preço de subscrição e integralização de cada uma das Debêntures, na Primeira Data de Integralização
será o Valor Nominal Unitário, e, caso ocorra a integralização das Debêntures
em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que forem
integralizadas após a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida) será o Valor Nominal Atualizado (conforme abaixo definido), conforme o
caso, acrescido da Remuneração (conforme abaixo definida), calculada desde a Primeira Data de Integralização até a data da sua efetiva subscrição e
integralização, utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento (“Preço
de Subscrição”). As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio,
a ser definido pelos Coordenadores, se for o caso, no ato de subscrição das
Debêntures, desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das
Debêntures em cada data de integralização. (n) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado
primário, em uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da Escritura de Emissão, a data da primeira subscrição

e integralização das Debêntures. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, dentro do
período de distribuição na forma do Art. 7-A e 8º da Instrução CVM 476, e de
acordo com os procedimentos da B3, em valor correspondente ao Preço de
Subscrição, sendo a liquidação realizada por meio da B3, podendo haver ágio
ou deságio, nos termos da Escritura de Emissão. (o) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o vencimento das Debêntures ocorrerá em 10 anos contados da Data de
Emissão (“Data de Vencimento”). (p) Forma e Comprovação de Titularidade
das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins
de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das
Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures
custodiadas eletronicamente na B3, será expedido extrato em nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures. (n)
Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, não
conversíveis em ações de emissão da Cia., nem permutáveis em ações de
outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza. (o)
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do Art. 58
da Lei das S.A., e não conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos seus
titulares, nem especificarão bens para garantir eventual execução judicial ou
extrajudicial das obrigações da Cia. decorrentes das Debêntures. (t) Garantias: As Debêntures não contarão com nenhum tipo de garantia. (u) Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário, ou o saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures, até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização
Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário
das Debêntures, conforme o caso (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de
forma pro rata temporis, com base em 252 dias úteis, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. (v) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios
prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252
Dias Úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e,
em qualquer caso, limitado ao que for maior entre (i) a taxa interna de retorno
da Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030,
baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser apurada no Dia
Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding (excluindo-se a data de realização do Procedimento de Bookbuilding),
acrescida exponencialmente de sobretaxa de 2,00% ao ano, base 252 Dias
Úteis ou (ii) 5,50% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Remuneração”). A Remuneração incidirá sobre o Valor Nominal Atualizado, a partir da Primeira Data de
Integralização das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data do efetivo pagamento da Remuneração, exclusive, calculada de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis, com base em 252 Dias Úteis, de acordo com a
fórmula prevista na Escritura de Emissão. (w) Prêmio Extraordinário. Caso
se verifique, por meio das informações financeiras trimestrais ou das demonstrações financeiras padronizadas, revisadas ou auditadas, conforme o caso,
pelos auditores independentes da Cia., que o Índice Financeiro (conforme definido na Escritura de Emissão), exclusivamente no período entre 30/09/20
(inclusive) e 30/06/2022 (inclusive), é superior 4,5 e inferior a 5,0 a Emissora
pagará aos Debenturistas prêmio equivalente a 0,125% flat sobre o Valor Nominal Atualizado, das Debêntures do Dia Útil imediatamente anterior à data
estabelecida para pagamento do referido prêmio extraordinário (“Prêmio Extraordinário”). O Prêmio Extraordinário será devido pela Cia. a cada trimestre
em que houver descumprimento do Índice Financeiro, de acordo com os termos previstos na Escritura de Emissão, devendo ser pago na Data de Pagamento da Remuneração subsequente. (x) Amortização do Valor Nominal
Unitário. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do
resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de
Emissão, o Valor Nominal Atualizado será amortizado em 3 parcelas anuais e
consecutivas, sempre no dia 15 de junho de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15/06/28 e o último na Data de Vencimento, conforme abaixo:
Percentual do Valor Nominal Atualizado das
Datas de Pagamento
Debêntures a ser amortizado
15/06/2028
33,3333%
15/06/2029
50,0000%
Data de Vencimento
100,0000%
(y) Aquisição Facultativa. A Cia. poderá, a seu exclusivo critério, adquirir Debêntures no mercado secundário, observado o Art. 55, §3º, da Lei das S.A., por
valor igual ou inferior ao Valor Nominal Atualizado, devendo tal fato constar do
relatório da administração e das demonstrações financeiras da Cia., ou por valor superior ao Valor Nominal Atualizado, conforme o caso, desde que observe
a Instrução CVM 620, de 17/03/20. A aquisição facultativa das Debêntures poderá ocorrer após 2 anos contados da Data de Emissão, e observado o disposto na Lei 12.431 e na regulamentação aplicável da CVM e do CMN, ou antes
de tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, nos termos no Art.
1º, §1º, inciso II da Lei 12.431, da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável. (z) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado
das Debêntures ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, conforme tabela abaixo, sem carência, a partir da Data
de Emissão, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento da Remuneração será
realizado em 15/12/20; e (ii) os demais pagamentos da Remuneração ocorrerão sucessivamente, sendo o último pagamento realizado na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”).
Parcela
Data de Pagamento da Remuneração
1ª
15/12/2020
2ª
15/06/2021
3ª
15/12/2021
4ª
15/06/2022
5ª
15/12/2022
6ª
15/06/2023
7ª
15/12/2023
8ª
15/06/2024
9ª
15/12/2024
10ª
15/06/2025
11ª
15/12/2025
12ª
15/06/2026
13ª
15/12/2026
14ª
15/06/2027
15ª
15/12/2027
16ª
15/06/2028
17ª
15/12/2028
18ª
15/06/2029
19ª
15/12/2029
Última Parcela
Data de Vencimento
(aa) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures
serão efetuados pela Cia. (i) com relação àquelas que estejam custodiadas
eletronicamente pela B3, utilizando-se os procedimentos adotados pela B3; ou
(ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente
na B3, a) na sede da Cia. ou, conforme o caso, b) de acordo com os procedimentos adotados pelo Escriturador. (bb) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer
obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da
respectiva obrigação coincidir com dia que não seja considerado um Dia Útil
nos termos da Escritura de Emissão, não sendo devido qualquer acréscimo

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

aos valores a serem pagos. Para os fins da Escritura de Emissão, considera-se “Dia Útil” com relação a obrigações pecuniárias, inclusive para fins de
cálculo, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional, ou ainda, com relação a obrigações não pecuniárias, quando não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, ou na Cidade do RJ, Estado do RJ. (cc) Encargos Moratórios: Sem
prejuízo da Remuneração e da Atualização Monetária, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relativas
às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial. (dd) Repactuação Programada. Não
haverá repactuação programada das Debêntures. (ee) Amortização Extraordinária Facultativa. As Debêntures não estão sujeitas à amortização extraordinária facultativa. (ff) Resgate Antecipado Facultativo em caso de Alteração da Legislação Tributária Aplicável às Debêntures. Nos termos do Art.
1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431, da Resolução nº 4.751 do CMN, de 26/09/19,
após o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de
Emissão e a data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 anos,
caso durante a vigência da presente Emissão e até a Data de Vencimento
ocorra a perda do benefício tributário previsto na Lei 12.431, conforme disposto na Escritura de Emissão, em virtude de lei ou ato de entidade competente
e/ou seja editada lei determinando a incidência de imposto sobre a renda retido na fonte sobre a Remuneração devida aos Debenturistas em alíquotas
superiores àquelas em vigor na presente data, a Cia. estará autorizada, mas
não obrigada, desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela
legislação e regulamentação aplicáveis, independentemente de qualquer procedimento ou aprovação, a realizar o resgate antecipado da totalidade das
Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, sem pagamento de qualquer prêmio, observado o disposto na Escritura de Emissão.
(gg) Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures: Nos termos do Art. 1º,
§1º, inciso II, da Lei 12.431, na forma regulamentada pelo CMN, após o prazo
médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a
data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 anos e observada a
Resolução CMN 4.751, a Cia. poderá, a seu exclusivo critério, conforme o
caso, a qualquer tempo, em uma ou mais vezes, realizar oferta de resgate
antecipado total das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sem
distinção, assegurando a todos os Debenturistas igualdade de condições para
aceitar ou não o resgate das Debêntures de que forem titulares, da forma
descrita na Escritura de Emissão. (hh) Resgate Antecipado em caso de Indisponibilidade do IPCA. Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA
por prazo superior a 10 Dias Úteis contados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, na hipótese de sua extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial (“Período de Ausência do
IPCA”), o IPCA deverá ser substituído pelo devido substituto legal. Caso, ao
final do Período de Ausência do IPCA, não exista um substitutivo legal para o
IPCA, o Agente Fiduciário deverá, no prazo de 2 Dias Úteis a contar do fim do
Período de Ausência do IPCA, convocar Assembleia Geral de Debenturistas
(conforme definido na Escritura de Emissão), na forma e nos prazos estipulados na Escritura de Emissão, para definir, de comum acordo com a Cia., observados a boa-fé, a regulamentação aplicável e os requisitos da Lei 12.431,
o novo parâmetro a ser aplicado (“Taxa Substitutiva”). Tal Assembleia Geral
de Debenturistas deverá ser realizada dentro do prazo de 15 dias contados da
publicação do edital de convocação, ou, caso não se verifique quórum, considerando os titulares das Debêntures para realização da Assembleia Geral de
Debenturistas em primeira convocação, no prazo de 8 dias contados da nova
publicação do edital de convocação da Assembleia Geral de Debenturistas em
segunda convocação, devendo a deliberação ser realizada pelos Debenturistas. Até a deliberação desse parâmetro, será utilizada, para o cálculo do valor
de quaisquer obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, a última variação positiva disponível do IPCA, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Cia. e os Debenturistas, quando da divulgação posterior do
IPCA. Caso a Taxa Substitutiva venha a acarretar a perda do benefício gerado
pelo tratamento tributário previsto na Lei 12.431 ou caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Debenturistas observados os procedimentos
e quóruns previstos para tal na Escritura de Emissão, ou caso não haja quórum para instalação e/ou deliberação em primeira e segunda convocação, a
Cia. deverá, (i) caso seja legalmente permitida a realização do resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Lei 12.431, observadas as regras que
vierem a ser expedidas pelo CMN e as demais regulamentações aplicáveis,
inclusive em relação ao eventual prazo mínimo para o referido resgate antecipado, se houver, resgatar a totalidade das Debêntures, conforme o caso, com
o consequente cancelamento de tais Debêntures pelo Valor Nominal Atualizado, acrescido da Remuneração, devidos até a data do efetivo resgate ou a
Data de Vencimento, calculados pro rata temporis, a partir da Primeira Data de
Integralização das Debêntures, ou da Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, sem multa ou prêmio de qualquer
natureza, no prazo de 30 dias corridos contados da data de realização da
Assembleia Geral de Debenturistas, ou da data em que a mesma deveria ter
ocorrido, conforme aplicável ou ainda na Data de Vencimento, o que ocorrer
primeiro, e (ii) caso não seja legalmente permitida a realização do resgate
antecipado das Debêntures, nos termos da Lei 12.431, observadas as regras
que vierem a ser expedidas pelo CMN e as demais regulamentações aplicáveis, resgatar a totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento
de tais Debêntures no prazo de até 30 dias corridos contados da data em que
se torne legalmente permitido à Cia. realizar o resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Lei 12.431, observadas as regras que vierem a ser expedidas pelo CMN e as demais regulamentações aplicáveis, ou ainda na Data de
Vencimento, o que ocorrer primeiro. Nas hipóteses previstas acima, para o
cálculo da Atualização Monetária até a ocorrência do resgate antecipado das
Debêntures será utilizada a última variação positiva disponível do IPCA. Em
qualquer hipótese, caso o IPCA volte a ser divulgado ou caso venha a ser
estabelecido um substituto legal para o IPCA até a data da determinação da
Taxa Substitutiva ou do novo índice, conforme o caso, o IPCA voltará, desde
o dia de sua divulgação, ou, conforme o caso, o seu substituto legal passará,
desde a data em que passe a viger, a ser utilizado para o cálculo da Atualização Monetária, incidindo retroativamente à Data de Aniversário do mês imediatamente anterior à sua divulgação, sendo, portanto, dispensada a realização da Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre este assunto.
Caso o IPCA volte a ser divulgado ou caso venha a ser estabelecido um substituto legal para o IPCA após da determinação da Taxa Substitutiva ou do novo
índice, a Taxa Substitutiva ou o novo índice serão utilizados como parâmetro
para atualização monetária. Caso não seja permitido à Cia. realizar o resgate
antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, em razão de
vedação legal ou regulamentar e/ou caso o IPCA não volte a ser divulgado ou
não venha a ser estabelecido um substituto legal, em até 10 Dias Úteis, contados a partir do início do prazo para substituição do IPCA estabelecido na
Escritura de Emissão, a Cia. continuará responsável por todas as obrigações
decorrentes das Debêntures e deverá arcar, conforme aplicável, com qualquer
multa a ser paga nos termos da Lei 12.431. (i) Vencimento Antecipado: As
Debêntures serão consideradas vencidas antecipadamente nas hipóteses e
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão. (ii) Autorizar a diretoria
da Cia. a: a) negociar e celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, incluindo a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, assim
como praticar todos atos necessários à realização da Emissão e da Oferta,
incluindo representá-la perante quaisquer entidades públicas ou privadas com
o fim de obtenção do registro da Oferta, dentre os quais, inclusive, o aditamento à Escritura de Emissão que ratificará o resultado do Procedimento de Bookbuilding; e b) contratar os prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da
Oferta, conforme aplicável, incluindo, porém não limitado, aos Coordenadores
da Oferta, o agente fiduciário, a instituição financeira que irá atuar como banco
liquidante e escriturador das Debêntures, a Agência de Classificação de Risco, os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures e os assessores
legais. (iii) Ratificar os atos eventualmente já praticados pela diretoria e/ou
procuradores da Cia., em consonância com as deliberações acima. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração. Certifico que a presente é cópia fiel da RCA da Eneva S.A., realizada em
24/06/20, às 9:30, lavrada em livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Cia. RJ, 24/06/20. Thiago Freitas - Secretário.
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