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Empresas brasileiras participam de 

feira de alimentos na China
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Para evitar demissões, governo 
prorrogará suspensão de contratos
Programa só 
gastou 1/3 da verba 
destinada para 
manter empregos

O programa que prevê a sus-
pensão de contrato de trabalho ou 
a redução de jornada em troca da 
manutenção do emprego será pror-
rogado, de acordo com o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco. Segundo o governo, 
o Benefício Emergencial (BEm) 
preservou 11,7 milhões de postos 
de trabalho durante a pandemia do 
novo coronavírus.

De acordo com Bianco, a sus-
pensão de contrato deverá ser pror-
rogada por dois meses. A redução 
de jornada deverá ser estendida em 
um mês. O presidente Jair Bolsona-
ro deve editar, nos próximos dias, 
um decreto com a renovação do 
BEm depois de sancionar a Medida 
Provisória 936, que criou o progra-
ma.

Mais cedo, o Ministério da Eco-
nomia divulgou que os acordos de 
redução de jornada e de suspensão 
de contratos haviam preservado 
11.698.243 empregos até a última 
sexta-feira. O governo desembol-
sará R$ 17,4 bilhões para comple-
mentar a renda desses trabalhadores 
com uma parcela do seguro-desem-
prego a que teriam direito se fos-
sem demitidos. O valor é apenas 
1/3 dos R$ 51,6 bilhões aprovados 
pela medida provisória.

Bruno Bianco anuncia que prorrogação será de 2 meses para suspensão e de 1 mês para redução da jornada 

Pelo Twitter, o economista Mar-
cio Pochamann comentou: “Diante 
de autoridades confusas, porque 
não dizer perdidas, a pandemia de 
Covid-19 se prolonga no Brasil e, 
com isso, as medidas de continui-
dade nos programas de garantia 
de renda para além do auxílio de 
emergência, como o seguro-de-
semprego. Menos mal, ainda que 
insuficiente.”

O texto da MP previa a possibili-
dade de edição do decreto. Bianco 
explicou que, para o trabalhador, 

a prorrogação não será automáti-
ca. Será necessário que emprega-
dor e empregado fechem um novo 
acordo. Ele explicou ainda que a 
renovação exige a manutenção do 
emprego pelo mesmo tempo do 
acordo.

Atualmente, o BEm prevê a 
suspensão do contrato de trabalho 
por até dois meses e a redução de 
jornada por até três meses. Com a 
prorrogação, os dois benefícios vi-
gorariam por quatro meses. Dessa 
forma, o empregador que usar o 

mecanismo pelo tempo total não 
poderá demitir nos quatro meses 
seguintes ao fim da vigência do 
acordo.

O secretário de Trabalho do 
Ministério da Economia, Bruno 
Dalcolmo, informou que o fecha-
mento de acordos de suspensão de 
contrato caiu em relação ao início 
do programa, em abril. Para ele, 
isso indica reação no mercado de 
trabalho e que a fase mais agu-
da da crise econômica parece ter 
passado.

Brasil fechou 1,1 milhão de postos de trabalho no ano

ONU: Covid pode afetar custo e 
disponibilidade de antirretrovirais

Levantamento da CNC mostra que 
consumo de famílias tem nova queda

Estudo do Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/
Aids (Unaids) mostra que o im-
pacto causado pela Covid-19 na 
produção e logística pode ter um 
efeito significativo no forneci-
mento de terapia antirretroviral em 
todo o mundo, mas medidas toma-
das agora podem diminuir os danos 
causados.

A pesquisa do Unaids descobriu 
que os bloqueios e fechamentos de 
fronteiras impostos para interromp-
er a Covid-19 afeta a produção de 
medicamentos e sua distribuição, 
potencialmente levando a aumen-
tos de custos e problemas de su-
primento, incluindo falta de es-
toque nos próximos dois meses.

“É vital que os países façam 
planos urgentes agora para miti-
gar a possibilidade e os impactos 

de custos mais altos e disponibi-
lidade reduzida de medicamentos 
antirretrovirais. Peço aos países e 
compradores de remédios contra o 
HIV que ajam rapidamente, a fim 
de garantir que todas as pessoas 
que estão atualmente em tratamen-
to continuem nele, salvando vidas 
e interrompendo novas infecções 
pelo HIV”, disse Winnie Byany-
ima, diretora executiva do Unaids.

De acordo com o estudo, como 
24,5 milhões de pessoas estavam 
em terapia antirretroviral no final 
de junho de 2019, milhões de pes-
soas poderiam estar em risco de 
sofrer danos – com impacto tanto 
para elas próprias quanto para 
outras pessoas devido a um risco 
acrescido de transmissão do HIV 
– se não puderem continuar aces-
sando seu tratamento.

A Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mediu a Intenção de Consu-
mo das Famílias (ICF) e registrou a 
terceira retração mensal consecutiva 
em junho de 2020 (-14,4%), reno-
vando o recorde de queda mais in-
tensa desde o início da realização da 
pesquisa, em janeiro de 2010. O in-
dicador chegou a 69,3 pontos, atin-
gindo o menor patamar desde julho 
de 2016. No comparativo anual, o 
recuo foi ainda maior: -24,1%. O 
índice está abaixo do nível de satis-
fação (100 pontos) desde 2015.

“Essa insatisfação na expectati-
va de consumir corrobora os novos 
hábitos de compra dos brasileiros, 
demonstrados, no momento atual, 
com as famílias mais cautelosas 
com a sua renda, tanto no curto pra-
zo quanto em relação ao ano passa-

do”, afirma o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros.

Ainda sobre o consumo, as pers-
pectivas dos entrevistados para o 
futuro reforçam esse comporta-
mento precavido. Mais da metade 
das famílias (58,9%) acredita que 
vai consumir menos nos próximos 
três meses - o maior percentual des-
de setembro de 2016.

Os indicadores referentes ao 
mercado de trabalho também mos-
tram um cenário negativo. A par-
cela de brasileiros que se sentem 
menos seguros com o seu emprego 
atingiu o nível mais elevado da sé-
rie (32,6%). O subíndice emprego 
atual registrou suas quedas mais 
significativas, tanto no comparati-
vo mensal (-12,6%) quanto no anu-
al (-23,7%), caindo ao menor nível 
histórico (88,5 pontos). 

Prejudicado pela crise econômi-
ca gerada pelo coronavírus, o em-
prego formal registrou, em maio, 
o terceiro mês seguido de desem-
penho negativo. Segundo dados 
divulgados pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), da Secretaria de Traba-
lho do Ministério da Economia, 
331.901 postos de trabalho com 
carteira assinada foram fechados 

no último mês. O indicador mede 
a diferença entre contratações e de-
missões.

Apesar do encolhimento do em-
prego formal, houve melhora em 
relação a abril, quando haviam sido 
fechados 860.503 postos. A retra-
ção de empregos totaliza 1.144.118 
de janeiro a maio, com redução de 
16,7% das admissões e aumento de 
5,2% nas demissões. O estoque de 

empregos com carteira assinada é 
de 37.664.748. Em maio de 2014, 
recorde da série, era de 41.199.722.

Segundo o governo, o resultado 
de maio foi influenciado, principal-
mente, pela queda no número de 
admissões: 48% em relação a igual 
mês do ano passado. Na compara-
ção com abril, o total de contrata-
ções cresceu 14%, e o de demissões 
caiu 31,9%.

Na divisão por ramos de ativida-
de, quatro dos cinco setores pesqui-
sados fecharam empregos formais 
em maio. A estatística foi liderada 
pelos serviços, com a extinção de 
143.479 postos, seguido pela in-
dústria (de transformação, de extra-
ção e de outros tipos), com 96.912 
postos a menos. Em terceiro lugar, 
vem o comércio com o fechamento 
de 88.739 postos de trabalho.

‘Gripezinha’  
faz DF decretar 
estado de 
calamidade

O governador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha (MDB), decre-
tou estado de calamidade pública, 
em decorrência do coronavírus. O 
decreto, publicado na manhã des-
ta segunda-feira, terá validade en-
quanto perdurarem os efeitos da 
pandemia no Brasil.

O estado de calamidade públi-
ca é decretado quando ocorrem 
danos à saúde e aos serviços pú-
blicos, que comprometem seria-
mente a capacidade de resposta 
à crise. Com a medida, o Distrito 
Federal poderá receber recursos 
do Governo Federal, como a an-
tecipação de benefícios sociais, 
liberação de seguros e a prorroga-
ção de pagamentos de emprésti-
mos federais, por exemplo.

Dados da pandemia no Distrito 
Federal, divulgados pela Secretaria 
de Saúde, mostram que o DF re-
gistrou até domingo 44.905 casos 
confirmados de Covid-19, com 548 
óbitos.

Skaf: ‘Empresário 
quer pegar o 
dinheiro no banco 
e não publicidade’

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afir-
mou que não faltou criatividade 
para a oferta de crédito no país 
durante esta pandemia do coro-
navírus, mas faltou velocidade 
na liberação do dinheiro para os 
empresários enfrentarem a cri-
se. “O que precisa é velocidade 
porque a empresa não quer ouvir 
anúncio. Ela quer ir ao banco e 
sair com dinheiro para o caixa 
dela, para pagar os compromis-
sos”, enfatizou.

Paulo Skaf, que também é vice-
presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), foi o entre-
vistado do Poder em Foco no SBT 
na noite de domingo. Na conversa 
com o jornalista Fernando Rodri-
gues, ele defendeu que a única for-
ma de agilizar e ampliar a liberação 
de recursos é o Tesouro Nacional 
assumir o risco, lembrou que já há 
medida provisória nesse sentido, 
mas reclamou que a taxa de juros 
prevista vai dificultar a sobrevivên-
cia das empresas.

Fabio Pozzebom / ABr
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Em países periféricos ao sul do 
Equador, o liberalismo econômico, tão 
aclamado por alguns políticos e econo-
mistas banqueiros, transforma o Bra-
sil em um país importador de produtos 
manufaturados, destrói as nossas in-
dústrias e empregos, fazendo com que 
milhões de pessoas tenham que se ati-
rar na informalidade para sobreviver.

Nas décadas recentes, em escala 
planetária, a onda de terceirização 
de processos de produção para países 
de baixos salários, possibilitada pela 
chegada fortuita das tecnologias da 
informação e os rápidos avanços na lo-
gística de transporte, foi uma resposta 
às crises gêmeas de queda na lucrati-
vidade e superprodução que ressurgi-
ram na década de 1970, sob a forma 
de estagflação e recessão global sincro-
nizada.

A “crise financeira” e sanitária do 
tempo presente é uma infecção se-
cundária, uma doença causada pelo 
medicamento absorvido para aliviar 
um mal-estar mais profundo, para o 
qual o capitalismo não tem remédios 
alternativos. Qual seja, o endivida-
mento crescente e exponencialmente 
que conseguiu conter a crise da su-
perprodução, que levou o sistema fi-
nanceiro global ao ponto de colapso. 
Por um lado, a terceirização aumen-
tou os lucros das empresas em todo 
o mundo e ajudou a sustentar o pa-
drão de vida de seus habitantes, mas 
isso levou também à desindustriali-
zação, intensificou as tendências pa-
rasitárias do capitalismo e acumulou 
desequilíbrios globais que ameaçam 
mergulhar o mundo em destrutivas 
guerras comerciais.

Todos os fatores que produziram 
essa crise – aumento da dívida, bolhas 
de ativos, desequilíbrios globais – es-
tão sendo amplificados pelos efeitos 
das medidas de emergência projetadas 
para contê-la. A ironia da política de 
taxa de juros zero e a flexibilização 
quantitativa é que – preservando o va-
lor dos ativos financeiros e, portanto, 

a riqueza daqueles que os possuem – 
bloqueia a única solução capitalista 
possível para a crise, a saber, o cance-
lamento de reivindicações sobre a ri-
queza social em excesso.

Política de taxa de juros zero, ou 
“entorpecimento para os mercados 
financeiros”, são, portanto, meios de 
adiar o inevitável. Ou seja, um pro-
cesso de chutar a lata pela estrada, 
enquanto espera o mecanismo de cres-
cimento para reiniciar, naturalmente.

O futuro é predeterminado, mas 
isso não significa que haja um núme-
ro infinito de futuros possíveis. De 
fato, existem apenas dois: uma justa 
distribuição dos frutos do progresso 
social ou a barbárie. Qual desses fu-
turos acontecerá dependerá da luta de 
milhões e da capacidade dos progres-
sistas de formar novas lideranças ca-
pazes de formular um projeto de país, 
como sempre afirmou o decano Carlos 
Lessa sabiamente.

A interação entre trabalho vivo e 
natureza é a fonte de toda riqueza. 
A exploração frenética do capitalis-
mo de ambos resultou não apenas em 
uma grave crise social e econômica, 
mas também em uma catástrofe eco-
lógica. A destruição capitalista da 
natureza e a atual pandemia signifi-
cam que essa não é apenas a maior 
crise do capitalismo de todos os tem-
pos, mas talvez uma existencial para 
a humanidade.

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Após mais de três meses de pandemia, 
as projeções no Brasil ainda não são nada 
animadoras. Para muitos o tal pico da conta-
minação ainda não chegou. Para outros nem 
terá, sendo mais adequado considerar o efei-
to montanha-russa aqui no país, no qual te-
remos sequências de picos numa aceleração 
e desaceleração constante de novos casos. E 
são vários os fatores que nos levam a esse 
perfil peculiar, dentre eles a falta de disci-
plina de boa parte da população que acaba 
não respeitando o isolamento social, deter-
minante para frear o contágio. Não utilizam 
máscaras, luvas, não evitam aglomerações, 
dentre outros atos não recomendáveis. Pe-
quenos gestos que podem fazer a diferença 
contra um inimigo que ainda é desconhecido 
e traiçoeiro.

Recentemente, em algumas cidades, a 
Justiça decidiu pela obrigação do uso da 
máscara em espaços públicos sob pena 
de multa. Infelizmente, no Brasil, ainda 
é preciso de determinações judiciais para 
sensibilizar a população quanto a medidas 
preventivas à saúde, mas essa é a nossa 
realidade.

Não podemos negar que os flagrantes de 
desobediência têm sido constantes em todo 
o país. No Rio de Janeiro, durante a quaren-
tena não foram poucos os casos de desres-
peito, incluindo festas, aglomerações e a au-
sência de proteção. Agora, com a retomada 
das atividades, autorizadas pelo governo do 
estado e prefeitura, a situação ficou ainda 
mais explícita. Na praia é como a vida tives-

se voltado ao normal, cheia e com pessoas 
próximas e sem máscaras.

Coincidência ou não, os casos de Co-
vid vêm subindo e já são, somente no Rio, 
quase 100 mil, com quase 10 mil mortes. O 
descontrole só tende a piorar a propagação, 
comprometendo não só o sistema de saúde, 
que já convive com dificuldades de toda or-
dem, mas também os profissionais de servi-
ços essenciais que não pararam, trabalhan-
do pela sociedade de um modo geral. No 
Rio, quase 30 policiais vieram a óbito por 
Covid-19, e 2 mil PMs estão afastados das 
Ruas. Em todo o Brasil esse número é maior 
e atinge também os médicos. Foram mais 
de 100 que morreram por conta da doença, 
além de mais de 150 enfermeiros.

Cada cidadão deve fazer a sua parte e 
quem pode deve continuar em casa. Quem 
precisa ir para a rua deve, necessariamente, 
seguir todas as determinações sanitárias e de 
saúde. Uma disciplina que pode contribuir 
para amenizar o contágio desse inimigo in-
visível.

q  Marcos Espínola
Advogado e especialista em Segurança Pública.

Muitos brasileiros têm o desejo de começar 
a empreender, seja por falta de fonte de renda, 
ou para investir e multiplicar o valor que têm 
em mãos em virtude de uma rescisão de con-
trato de trabalho, saque de FGTS. E para for-
malizar essa situação surge no ano de 2008, 
através da Lei Complementar 128/2008, a 
MEI – Microempreendedor Individual.

Algumas atividades foram incluídas, 
outras não, mas no decorrer dos anos al-
gumas foram incluídas e outras excluídas, 
podendo ter seu faturamento anual no valor 
de R$ 81 mil, podendo ser aberta através 
do site  portaldoempreendedor.gov.br, pela 
própria pessoa.

É nesse momento que eu, como conta-
dora e especialista em Educação Financeira, 
começo a me preocupar. Muitas pessoas, por 
não terem a orientação necessária e não ser-
em da área, não sabem que um CNPJ é uma 
pessoa jurídica e que tudo que se movimenta 
deve ser devidamente separado do seu CPF 
e acabam misturando tudo, CPF X CNPJ, 
dificultando assim a realidade financeira da 
empresa, pois, agindo dessa forma, o micro-
empreendedor não consegue saber se tem lu-
cros ou prejuízos. Infelizmente temos muitos 
empresários e microempreendedores nessa 
situação por não buscarem orientações de 
profissionais. Existem meios, técnicas para 
ajudar os microempreendedores a se orga-
nizarem e até mesmo para saber se o negócio 
está sendo viável ou não.

Estamos vivendo uma pandemia em vir-
tude do novo coronavírus, que afetou dire-
tamente os microempresários com a paral-
isação do comércio, em que muitos deles 
tiveram que fazer suas contas. Por incrível 
que pareça, muitos microempreendedores 
me relataram que nunca haviam parado para 
fazer contas, nem sabiam que seu negócio 
estava dando prejuízo ou se estava dando o 
lucro que se esperava ou achavam que estava 
tendo, abriram o CNPJ e começaram a com-
prar e vender, abriram uma conta jurídica no 
banco, entrava e saía dinheiro, simplesmente 
isso.

Com a chegada da Covid-19, se depa-
raram com a triste realidade, sem fluxo de 
caixa, sem reserva para emergência, não 
estão conseguindo se manter, muitos que 
estão tentando se manter estão se endivi-
dando tentando algumas linhas de créditos 
e nem sabem se terão condições de pagar.

Muito se fala em se reinventar. Anal-
isando esse cenário onde muitas pessoas 
estão se reinventando, tem dado muito 
certo para algumas pessoas, mas oriento 
para tomar muito cuidado nas tomadas de 
decisões para não empreender errado, pois 
no meio de tantas dificuldades financeiras 
não podemos errar, vivemos momento de 
criatividade, novas atitudes, descoberta de 
novas fontes de renda, mas temos que man-
ter nossos pés no chão.

Os microempreendedores devem fazer 
um levantamento com cautela na área que 
deseja empreender, podendo ter ajuda, con-
sultando o Sebrae, assistindo vídeos sobre 
o assunto, buscar ajuda de profissionais, 
conversar com pessoas que já empreen-
dem no ramo que você deseja, pois eles já 
percorreram o caminho que você está que-
rendo começar a percorrer. Portanto, tem 
muito a ensinar, precisamos mudar a nossa 
mente onde enxergamos eles como nosso 
concorrente.

Agora é hora de agir como empresários 
que somos. Estamos vivendo momentos 
para parceria. Vou deixar um exemplo 
que deu muito certo. Acompanhei alguns 
microempreendedores que fizeram parce-
ria, uma trabalha com doces, outra com 
bolo, outro com flores, outro com roupas, 
outro com salgadinhos, setores que foram 
abalados grandemente, diretamente nesse 
momento de pandemia. Qual foi a ideia? 
Começaram a fazer pequenos kits de festa 
prontos. Embora estejamos na pandemia, 
todos nós gostamos de ganhar flores, com-
er bolo, comemorar o nosso dia em famí-
lia. Mais do que rápido, se uniram nessa 
parceria e começaram a vender esses kits 

em uma caixa maravilhosa. As pessoas fi-
cam encantadas quando recebem em casa 
sua festa totalmente pronta com deliciosos 
docinhos, bolos, salgados e claro não pode 
faltar o mimo das flores e presentes, estão 
faturando muito e já tem planejamentos 
para o futuro. Analise se sua atividade pode 
ser agregada com a atividade de outra pes-
soa e fazer uma parceria de sucesso.

Esse momento tem exigido muito de nós 
empresários, precisamos em meio a tantas 
dores e turbulências manter a calma, cuidar 
da saúde física e emocional, motivo pelo 
qual não podemos ficar sozinhos, precisa-
mos de ajuda, companheirismo, precisa ser 
tocado no assunto, estudar o assunto, já 
não podemos mais agir como agíamos an-
tes. De qualquer maneira, hoje aprendemos 
que para empreender precisa ter foco, dis-
ciplina, organização, parceria, companhei-
rismo, conversar com pessoas que irão nos 
impulsionar para frente, para o sucesso.

Na parte financeira, separe todas suas 
contas de pessoa física e contas de seu em-
preendimento. Da mesma forma faça com 
as entradas de dinheiro, o empreendedor 
deverá se pagar, ou seja, separe um valor 
mensal para pagar suas despesas pessoais, 
deixando no caixa da empresa o valor para 
quitar as contas e montar seu fluxo de caixa 
e sua reserva de emergência. Nunca use to-
talmente o valor que entra na caixa. Se isso 
estiver acontecendo, precisa urgentemente 
rever seus gastos fixos e variáveis, cortan-
do algumas despesas e reduzindo outras.

Aqueles que são microempreendedores 
individuais, muito cuidado na movimen-
tação financeira com relação às vendas, 
inclusive com cartão de crédito. Muitos 
estão excedendo o limite anual em vendas 
no cartão e continuam na condição de mi-
croempreendedor individual. É preciso de-
clarar corretamente os valores; excedendo 
o limite, quando haverá o desenquadra-
mento como MEI, tornando-se optante 
pelo Simples Nacional, lembrando que o 
prazo final para entrega da declaração de 
MEI acontece todo último dia útil do mês 
de maio do ano seguinte.

Esse ano, tivemos a prorrogação do pra-
zo de entrega em virtude da Covid-19, para 
esta terça-feira, 30/6/2020. Quem ainda 
não fez a declaração, dá tempo. Outra ob-
servação importante é sobre a forma que o 
microempreendedor irá declarar a renda na 
pessoa física, é necessário calcular o lucro 
para ver se está isento ou não de declarar.

Muitos acham que pagando o Docu-
mento de Arrecadação do Simples Nacio-
nal (DAS) já estão contribuindo para sua 
aposentadoria. Precisamos lembrar que 
no DAS estamos recolhendo apenas 5% 
do valor do salário mínimo para aposenta-
doria, e que não irá contar para tempo de 
recolhimento, para poder contar se faz ne-
cessário o recolhimento de complemento 
em uma guia a parte com o nome de GPS, 
código 1910, que corresponderá a 15% do 
plano normal.

Outro grande erro que cometem é abri-
rem a MEI e se esquecerem de fazer a conta 
do faturamento proporcional, ou seja, se o 
valor anual de faturamento é de R$ 81 mil, 
podemos faturar por mês R$ 6.750,00; então, 
se eu abrir a MEI em julho por exemplo, meu 
faturamento anual não poderá passar de R$ 
40.500,00, fiquem atentos.

Devemos lembrar sempre que temos uma 
pessoa jurídica e que precisamos cuidar dela 
com toda organização, diariamente, buscan-
do sempre ajuda, nunca fique sozinho.

q  Silvana Bittencourt
Contabilista, educadora financeira e coautora 

do livro A Roda do Dinheiro.
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Por incrível que pareça, 
muitos nunca haviam 
parado para fazer contas

Flagrantes de 
desobediência têm sido 
constantes em todo o país

A ironia é que, ao 
preservar ativos 
financeiros, bloqueia-se a 
única solução capitalista 
possível

Projeto nacional ou barbárie Microempreendedores x Covid-19

Disciplina contra contágio
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE Nº 33.3.0031102-5

(Cia. Aberta)
AGE EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO

Ficam convocados em 2ª convocação os Srs. Acionistas da Priner Serviços 
Industriais S.A. (“Cia.”) a se reunirem em AGE a ser realizada em 08/07/2020, às 
11hrs, na sede da Cia., para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem 
do dia: (i)  Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações da Cia.; (ii) Alterar a 
redação do inciso ix do Art. 10 do Estatuto Social da Cia. com o objetivo de prever 
a exclusão da decisão de recompra de ações como matéria a ser deliberada pela 
AGE da Cia.; (iii) Incluir disposição no Estatuto Social da Cia. que permita o Conselho 
de Administração a autorizar a aquisição, pela Cia., de suas próprias ações para 
permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; (iv) Consolidar o 
Estatuto social da Cia. de forma a refletir as alterações acima indicadas. Informações 
Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias, 
incluindo a proposta da administração, conforme previsto na Lei nº 6.404/76 e na 
Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento da 
matéria acima, disponíveis no escritório da sede da Cia., na Av. Geremário Dantas, 
1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no seu site (www.
priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A - BRASIL, BOLSA, 
BALCÃO (“B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou 
procuradores, poderão participar da AGE munidos de documento de identidade com 
foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Art. 
126 da Lei 6.404/76. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga 
de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido realizada há 
menos de 1ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas pessoas 
jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou 
procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, 
não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Cia. ou 
advogado. A Cia. não exigirá o reconhecimento de firma em procurações, assim 
como a notarização, consularização e tradução juramentada no caso de procurações 
outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da AGE, a Cia. solicita, 
nos termos do art. 8º do estatuto social da Cia., o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48h de antecedência, aos 
cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os 
acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem o depósito prévio acima 
referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGE, conforme o 
disposto no art. 5º, §2º, da ICVM 481/09. Não haverá votação a distância para a AGE, 
nos termos da Instrução CVM 481. 

Rio de Janeiro, 29/06/2020.
Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente do Conselho de Administração

Falta de acesso à internet 
eleva desigualdade

A crise econômica e sanitária deixou escancarada a 
desigualdade social. Mostrou também a importância do 
acesso à internet, que ainda é um luxo: metade da popu-
lação do mundo não tem acesso à rede, seja por um dis-
positivo móvel ou por banda larga de linha fixa, informa 
o Fundo Monetário Internacional (FMI).

As economias avançadas, como Estados Unidos, 
França, Alemanha, Reino Unido e Canadá, têm as mais 
altas taxas de acesso, entre 80 e 100 usuários por 100 
habitantes. Mesmo entre as grandes economias emergen-
tes há grandes disparidades, que variam de cerca de dois 
terços dos cidadãos com acesso, no Brasil e no México, 
a cerca de um terço na Índia.

Pesquisa do FMI constata que um aumento de 1 pon-
to percentual na participação de usuários da internet na 
população aumenta o crescimento per capita em 0,1 a 
0,4 ponto percentual na África Subsaariana. Ter internet 
confiável permite que algumas empresas continuem suas 
operações em meio a bloqueios, o que mantém as econo-
mias em funcionamento.

Demora = desemprego
É obrigação do presidente Jair Bolsonaro comunicar 

até esta terça-feira a prorrogação do Benefício Emer-
gencial, como fez com o Auxílio Emergencial, caso 
contrário, o fechamento de mais empresas e milhares de 
demissões é de exclusiva responsabilidade do governo. 
A opinião é de Mario Avelino, presidente do Instituto 
Doméstica Legal.

Nesta segunda-feira, o secretário especial de Previ-
dência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que o benefí-
cio – foram realizados 11 milhões para suspender o con-
trato de trabalho ou reduzir a jornada e salário desde o 
início de abril – será prorrogado.

Só que o governo tem de entender que empresas têm 
prazos e não podem ficar à espera da lentidão da equipe 
econômica. A demora pode levar a mais desemprego en-
tre os trabalhadores com carteira (já foram demitidos 1,1 
milhão este ano).

Pela Democracia
Mais de 70 entidades, entre elas o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), a As-
sociação Brasileira de Imprensa (ABI), a Sociedade 
Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos 
Estudantes (UNE), o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST) e o Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) aderiram à campanha #BrasilPelaDe-
mocracia #BrasilPelaVida, lançada nesta segunda-feira 
nas redes sociais 

Na divulgação do movimento, as entidades refor-
çam que “a democracia é condição indispensável para 
a construção de alternativas que possam superar todos 
os desafios que estão colocados hoje em nosso país”. A 
próxima etapa, chamada de Virada da Democracia, será 
realizada no próximo fim de semana (4 e 5 de julho) e 
incluirá a realização de debates, lives e shows em defesa 
da democracia e da vida. O IAB promoverá um webinar 
para discutir o assunto.

Vestibular remoto
A OMS estiva que uma vacina contra Covid não 

chegará em menos de 1 ano. Como não pretende ficar 
fechado este tempo todo, o Insper decidiu aplicar prova 
de vestibular a distância. Candidatos que não possuem 
o equipamento necessário terão acesso a computadores 
pessoais.

Rápidas
O próximo entrevistado do programa de Lives, da As-

sociação dos Embaixadores de Turismo do RJ, é Sérgio 
Costa e Silva, diretor do Música no Museu. Será nesta 
terça, 18h, no Instagram @niceviaapiaturismo. As lives 
são produzidas com o apoio de Bayard Boiteux e apre-
sentadas por Viviane Fernandes *** A Aasp realiza nesta 
terça-feira, às 17h, o webinar “PPPs e concessões no Bra-
sil: dilemas e tendências”, com Elisa Bastos, diretora da 
Aneel, entre outros. Inscrições: mla.bs/6182c133 *** A 
FGV EPGE realiza nesta terça-feira, 18h, webinário com 
o Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, 
Guilherme Mercês, que apresentará um diagnóstico das 
finanças e das perspectivas de curto e longo prazos no 
âmbito fiscal. A transmissão será pelo Youtube da FGV 
*** Inglês para Atendimento, Atendimento ao Cliente e 
Automaquiagem são os cursos mais procurados no apli-
cativo Ensina by FS *** O Fórum de Direitos Autorais, 
realizado anualmente pelo Centro de Apoio ao Escritor 
(Casa das Rosas–São Paulo), realizará nesta terça, 19h, 
a edição deste ano do evento pela plataforma Google 
Meet. Inscrições: poiesis.education1.com.br/publico/in-
scricao/fad68b730c6c465f6a6630b0ed0199cb

Covid-19: déficit primário 
recorde de R$ 126,6 bilhões
Redução real 
de 41,6% na 
receita líquida e 
crescimento real 
de 68% na despesa 

O recorde no déficit pri-
mário, despesas maiores que 
as receitas, sem considerar 
no cálculo os gastos com ju-
ros, do governo central (Te-
souro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central), fez 
com que as contas públicas 
fechassem o mês de maio 
com saldo negativo recorde 
de R$ 126,6 bilhões, Segun-
do informou nesta segunda-
feira o Tesouro Nacional, o 
resultado deve-se aos efeitos 
da pandemia de covid-19 
na economia. Em maio de 
2019, o déficit primário fi-
cou em R$ 14,7 bilhões.

“O déficit de maio é expli-

cado, principalmente, pela 
redução significativa na ar-
recadação, combinada com 
o aumento nas despesas do 
Poder Executivo decorren-
tes de medidas de comba-
te à crise de covid-19, bem 
como da antecipação do pa-
gamento do 13º de aposenta-
dos e pensionistas”, ressal-
tou o Tesouro, em relatório. 
Acrescentou que, em relação 
a maio de 2019, o resultado 
primário no mês passado foi 
influenciado pela redução 
real (descontada a inflação) 
de 41,6% na receita líquida 
e pelo crescimento real de 
68% na despesa total. 

Receita líquida

A diminuição da recei-
ta líquida no mês decorre 
principalmente do adiamen-
to do prazo para pagamento 
de tributos estimado de R$ 
29,9 bilhões e pela redução 
de R$ 2,4 bilhões referen-
te à diminuição do Imposto 
sobre Operações Financeiras 
(IOF) a zero em emprésti-

mos. Esse imposto não será 
cobrado no período de abril 
a junho.

No caso das despesas, o 
Tesouro destaca as medidas 
de combate à crise gerada 
pela covid-19, que somaram 
R$ 53,4 bilhões em maio. 
“Destaque para o auxílio 
emergencial a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social (R$ 41,1 bilhões), o 
Benefício Especial de Manu-
tenção do Emprego e Renda 
(R$ 6,5 bilhões) e as despe-
sas adicionais do Ministério 
da Saúde e demais ministé-
rios (R$ 4,4 bilhões)”, expli-
cou o Tesouro.

O órgão também destacou 
que os benefícios previden-
ciários tiveram crescimento 
de 54,2% em termos reais 
(R$ 26,2 bilhões) devido, 
principalmente, à antecipa-
ção do pagamento de 13º de 
aposentadorias e pensões.

Resultado acumulado 

De janeiro a maio, o dé-
ficit primário chegou a R$ 

222,5 bilhões, ante um dé-
ficit de R$ 17,5 bilhões no 
mesmo período de 2019. 
“Em termos reais, no acu-
mulado até maio, a receita 
líquida anotou redução de 
15,9%, enquanto a despesa 
cresceu 20,8%”, ressaltou 
o Tesouro. Nesse período, 
o adiamento de pagamento 
de tributos é estimado em 
R$ 65 bilhões, enquanto 
a diminuição do IOF (Im-
posto Sobre Operações Fi-
nanceiras) totalizou R$ 3,9 
bilhões.

Segundo ainda o Tesouro, 
do lado da despesa, até maio 
de 2020, os gastos realizados 
com as medidas de combate 
à crise gerada pela covid-19 
somaram R$ 113,8 bilhões, 
de um total de R$ 404,2 bi-
lhões aprovados até o fim de 
junho.  “É importante des-
tacar que os programas de 
combate aos efeitos econô-
micos e sociais da covid-19 
são temporários, com execu-
ção concentrada no trimestre 
de abril a junho”, finalizou o 
relatório.

Ajudas: Informal recebe R$ 600 e militar de alto escalão R$ 1.600
Com salários brutos que 

podem chegar aos R$ 50 mil, 
um grupo de militares de 
alto escalão terá a partir de 
julho um aumento de até R$ 
1.600 nos rendimentos, rea-
juste que servirá para elevar 
o soldo e beneficiar, princi-
palmente, oficiais das Forças 
Armadas.

O benefício ocorre no 
momento em que a econo-
mia sofre com o impacto do 
novo coronavírus e quando 
milhões de trabalhadores da 
iniciativa privada perdem 
empregos ou são atingidos 
por suspensão e corte de sa-
lários e o governo enfrenta 

dificuldades para manter um 
auxílio emergencial de R$ 
600 aos informais.

Ao mesmo tempo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro está 
envolto em crises e busca 
reforçar sua base de apoio, 
composta por militares, poli-
ciais, evangélicos, ruralistas 
e, agora, políticos do Cen-
trão

Chamada de “adicional de 
habilitação” (que é o valor 
recebido pelos militares que 
fazem os Cursos de Altos 
Estudos Militares - CAEM), 
a benesse foi criada ainda na 
gestão de Fernando Henri-
que Cardoso e é dada para 

quem fez cursos ao longo da 
carreira. O valor era o mes-
mo desde 2001.

No ano passado, Bolsona-
ro autorizou o reajuste para 
até 73% sobre o soldo, em 
quatro etapas. Na primeira 
delas, o penduricalho para 
quem fez “curso de altos es-
tudos”, por exemplo, subirá 
a partir de julho de 30% para 
até 42% sobre o valor do sol-
do. O aumento vale para mi-
litares da ativa e da reserva

Mas a aliança de Bolso-
naro com as Forças Armadas 
nunca foi segredo. Durante o  
seu governo é ampla a par-
ticipação de militares, a co-

meçar pelo seu vice Mourão. 
Somente em 2 anos de man-
dato, le já empregou mais de 
2 mil militares .  

Esse aumento irá benefi-
ciar principalmente o alto es-
calão do exército. Até então, 
o valor do adicional era de 
R$ 4.000. Com o ajuste, um 
general de quatro estrelas 
poderá passar a receber um 
adicional de até R$ 13.400 
ao mês. E esse valor se refe-
re somente ao soldo recebi-
do pelos oficiais por partici-
par de cursos, fora todos  os 
demais adicionais e salários 
que chegam nas dezenas de 
milhares facilmente. 

Tag de Bolsonaro 
sob alerta 

Com 13 alertas diferentes, 
o Bot Sentinel, perfil espe-
cializado em identificar con-
tas falsas ou operadas por 
robôs na internet, identificou 
que, nas últimas 24 horas, a 
tag #GoBolsonaroMundial 
foi impulsionada por 26 mil 
publicações feitas por contas 
fake. 

O volume de publica-
ções feitas por robôs - os 

chamados bots - ou contas 
que não pertencem a uma 
pessoa em específico, o que 
denota que são falsas, foi 
tão grande que a tag #Go-
BolsonaroMundial lidera a 
lista mundial das menções 
feitas por perfis falsos da 
Bot Sentinel. Além desta, 
as tags #Bolsonaro2022 e 
#FechadoComBolsonaroA-
té2026, de acordo com a Bot 
Sentinel, também foram im-
pulsionadas por publicações 
de perfis falsos, somando, 

ao todo 1679 postagens de 
contas fake.

Uerj na luta contra 
o coronavírus

Um aparelho individual 
portátil de baixo custo que 
mapeia a carga viral do co-
ronavírus (covid-19) no am-
biente, foi desenvolvido por 
cientistas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj). Batizado de Corona-
track, o dispositivo foi criado 

pelas equipes do Laboratório 
de Radioecologia e Mudanças 
Globais (Laramg), do Depar-
tamento de Biofísica e Biome-
tria da Uerj. De acordo com a 
Uerj, o protótipo custou R$ 
200, enquanto um modelo 
similar importado sai a R$ 4 
mil. O pesquisador do Lara-
mg Heitor Evangelista, que 
também é professor de Biofí-
sica, disse que o aparelho vai 
possibilitar que o usuário mo-
nitore a carga viral nos locais 
por onde costuma circular.
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Empresas brasileiras participam de 
feira de alimentos na China

Durante a edição 2020 da China International Import Expo 
(CIIE), que será realizada em Xangai (China), de 5 a 10 de 
novembro, além do estande tradicional, as empresas terão a 
oportunidade de ampliar a visibilidade de seus produtos por 
meio de duas novas modalidades de participação oferecidas 
pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atra-
ção de Investimentos (Apex-Brasil), Ministérios da Agricul-
tura, Pesca e Abastecimento (Mapa) e Relações Exteriores 
(MRE). 

O “Espaço em Vitrine” é uma novidade que permite à em-
presa brasileira, tendo ou não estande no evento, utilizar o 
espaço do pavilhão institucional, onde há um grande fluxo 
de visitantes, para exposição dos seus produtos. Nesta cate-
goria, as empresas poderão enviar amostras acompanhadas 
de materiais promocionais e informações de contato que se-
rão organizadas e repostas pela equipe da Apex-Brasil em 
vitrines expositoras. Além disso, caso as empresas não pos-
suam estande, terão espaço no catálogo digital da delegação 
brasileira.

Outra modalidade de participação para incrementar a vi-
sibilidade das empresas brasileiras na feira em Xangai é o 
“Big Corner” é um estande mais espaçoso em relação ao 
estande padrão das empresas que compõem o pavilhão bra-
sileiro na CIIE e com localização privilegiada. Voltado às 
empresas que já têm presença local na China ou na Ásia em 
geral, essa modalidade de participação propicia uma maior 
exposição dos produtos e imagem da empresa, recepção de 
mais clientes, possibilidade de ter uma equipe de atendimen-
to maior e mais flexibilidade na montagem do estande. 

A China é o principal parceiro comercial brasileiro e pos-
sui a maior classe média do planeta. Nos próximos 13 anos, a 
expectativa é que o mercado chinês importe US$ 30 trilhões 
em produtos. A CIIE é a primeira feira nacional de impor-
tação do mundo e é organizada pelo governo chinês desde 
2018. Já em sua 1ª edição, o evento contou com a participa-
ção de mais de 100 países e 150.000 compradores. Em 2019, 
participaram mais de 500.000 visitantes, 3.800 expositores e 
700 veículos de comunicação. Em 2020, serão 600.000 m² 
de área de exibição de produtos de diferentes setores. A par-
ticipação brasileira terá foco em 30 empresas do setor de 
alimentos, bebidas e agronegócios.

Apex mostrará oportunidades nos EUA
A Apex-Brasil realizará no dia 1° de julho às 10h webi-

nar de Lançamento do novo Mapa de Oportunidades focado 
nos Estados Unidos. O Mapa de Oportunidades é a principal 
ferramenta de análise de oportunidades de mercado para em-
presas brasileiras criada pela Apex-Brasil. Inscrições podem 
ser realizadas até a data do evento.

Os Estados Unidos estão há muitos anos entre as primeiras 
posições dos principais parceiros comerciais, tendo importado 
US$ 30 bilhões do Brasil apenas em 2019. Além disso, vários 
dos estados americanos têm economias equivalentes a países 
desenvolvidos, sem mencionar suas dimensões geográficas. 
De fato, a robustez da economia norte-americana e a dinâmica 
comercial específica para cada um de seus estados torna ne-
cessário o detalhamento da análise a nível de país. 

Essas características exigem que o exportador brasileiro 
interessado em se inserir no mercado dos Estados Unidos 
tenha uma estratégia baseada em informações adequadas so-
bre as particularidades regionais do país. Estados diferentes 
importam produtos diferentes e o conhecimento dessas es-
pecificidades aumentam as chances de sucesso de iniciativas 
de exportação voltada aos Estados Unidos.

Para suprir esta necessidade e reforçar ainda mais a ca-
pacidade das empresas brasileiras em competir no mercado 
norte-americano, a Agência aplicou os métodos estatísticos 
já validados no Mapa de Oportunidades à realidade dos es-
tados norte-americanos em uma nova plataforma com layout 
renovado e opção de visualização mobile. A ferramenta já 
é bastante difundida entre empresas exportadoras, ajudan-
do-as nas fases de formulação de estratégias, exploração de 
mercado, identificação de necessidades para parcerias e co-
nhecimento de aspectos regulatórios, entre outros.

Informações: portal.apexbrasil.com.br

Porto Açu vence prêmio  
de sustentabilidade

A Porto do Açu Operações, empresa membro dos conse-
lhos empresariais de Meio Ambiente e de Responsabilidade 
Social da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Ja-
neiro (Firjan), venceu o Prêmio Mundial de Sustentabilidade 
da Associação Internacional de Portos (IAPH World Ports 
Sustainability Award). O reconhecimento ocorreu em ceri-
mônia virtual realizada pela IAPH. A premiação reconhece 
portos que aprimoram e coordenam esforços de sustentabili-
dade em todo o mundo.

O Açu, localizado em São João da Barra (Norte Fluminense), 
foi o único porto da América Latina a ter seu projeto selecionado 
junto a outros 45 que se candidataram ao prêmio, em seis cate-
gorias, dentro da iniciativa do Programa Mundial de Sustentabi-
lidade de Portos. A votação começou em fevereiro deste ano e 
foi disponibilizada no site da IAPH para voto popular. Um júri 
qualificado e formado por nomes do setor marítimo reconhecidos 
internacionalmente também participou da escolha.

Concorrendo com alguns dos maiores portos do mundo, o 
Porto do Açu foi o vencedor na categoria Segurança e Pro-
teção, com o projeto de “Preparação para Emergências”. O 
plano preventivo, proativo e integrado teve como objetivo 
capacitar os diferentes terminais do Açu e agentes compe-
tentes para atuação em possíveis incidentes de grandes pro-
porções envolvendo óleo, após um derramamento, de ori-
gem desconhecida, que se espalhou por praias do nordeste 
brasileiro, em agosto de 2019. 

“Essa conquista demonstra o engajamento das empresas flumi-
nenses em estarem um passo à frente quando se trata de melhores 
práticas de sustentabilidade e segurança”, analisou o presidente do 
Conselho de Meio Ambiente da Firjan, Isaac Plachta.

“Para nós, é um reconhecimento fantástico da capacidade do 
nosso porto, ainda jovem, de atuar preventivamente por meio 
de ações integradas, respondendo ativamente a situações de 
emergências e mitigando riscos para as pessoas, o meio am-
biente e a comunidade portuária”, afirmou José Firmo, CEO da 
Porto do Açu Operações.

Comércio eletrônico cresceu 75% no mês de maio

Apesar da pandemia consumidores 
têm intenção de comprar carro

Pesquisa feita pela As-
sociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) em 
parceria com a Webmotors, 
plataforma de negociação de 
veículos, 89% dos consumi-
dores que tinham a intenção 
de comprar um veículo em 
2020 não desistiu, mesmo 
com as dificuldades trazidas 
pela crise.

O levantamento foi feito 
a partir dos que acessam a 
plataforma Webmotors, que 
tem 12 milhões de usuários 
únicos por mês. A amostra é 
de 1,6 mil desses usuários, a 
maioria homens (92%), com 
maior representação no Su-
deste (65%), além de uma 
participação expressiva da 
Região Sul (16%). 

Entre os que não vão mais 
comprar veículos, a incerte-
za financeira foi o principal 
fator que levou à decisão 
(57%). Também pesaram as 
condições de pagamento, 
para 34%, e o fato de o pos-
sível comprador conseguir 
vender o veículo que possui 
atualmente (18%).

Já entre os que ainda pla-
nejam comprar, 68% vão 
optar por um veículo usado, 
16% querem um novo e 16% 
estão em dúvida entre um 
novo e um de segunda mão. 

A proteção individual du-
rante a pandemia aparece 
como um dos possíveis fato-

res que podem impulsionar 
as vendas de carros. Entre 
os entrevistados que preten-
dem comprar um carro, 66% 
disseram querer evitar o 
transporte público depois do 
fim da quarentena. “Por um 
lado, é uma oportunidade 
para o transporte individual, 
como está acontecendo na 
China. Mas o Brasil tem al-
guns problemas”, enfatiza o 
presidente da Anfavea, Luiz 
Carlos Moraes.

“Nem todos, por uma 
questão econômica vão po-
der comprar um carro. E 
mesmo que pudessem, o sis-
tema viário não suportaria 
essa demanda”, destaca.

Entre os que ainda pre-
tendem comprar, 27% vão 
adiar a aquisição para os 
próximos seis meses. No 
entanto, alguns benefícios 
poderiam, segundo o es-
tudo, fazer com que esses 
consumidores antecipassem 
o negócio. A maior razão 
para essa postergação é tam-
bém a incerteza em relação 
à economia e ao emprego, 
mencionada por 45%. Pou-
co mais de um terço (37%) 
disse que precisa ver o veí-
culo antes da compra e 33% 
quer melhores condições de 
pagamento.

Nesse grupo, 46% disse 
que seriam estimulados se 
o carro usado que possuem 
fosse mais valorizado na 

Vendas despencam
Apesar de uma pesquisa 

feita pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea) mostrar que os con-
sumidores têm intenção de 
comprar um carro, na prática 
não é isso que ocorre. Segun-
do o presidente da associa-
ção, Luiz Carlos Moraes, as 
vendas de veículos em junho 
ficaram em cerca de metade 
da média antes da pandemia. 
Em maio, as vendas de veí-
culos tinham registrado que-
da de 74,7% em relação ao 
mesmo mês de 2019, com a 

comercialização de 62,2 mil 
unidades.

Para este ano, a estimativa 
da Anfavea é de uma retra-
ção de aproximadamente 
40% no mercado. “É muito 
difícil falar quando vai vol-
tar ao patamar normal”, en-
fatizou Moraes.

Se a previsão da entidade 
se confirmar, devem ser ven-
didos em 2020, 1,67 milhão 
de unidades, contra 2,78 mi-
lhões vendidas ao longo do 
ano passado. O número seria 
equivalente ao comercializa-
do no ano de 2004.

próxima aquisição, 42% 
gostariam de uma redução 
nos impostos e 39%, juros 
menores. “A pesquisa con-
firmou que as pessoas estão 
preocupadas com o desem-

prego, com as condições. A 
gente só conseguiria atrair 
essas pessoas se conseguisse 
ofertar algum benefício para 
a população”, analisou Mo-
raes.

Estudo do Mastercard 
SpendingPulse, índice que 
rastreia as vendas gerais de 
varejo em todos os tipos de 
pagamento, incluindo di-
nheiro e cheque, apontou que 
as vendas virtuais no Brasil 
cresceram 75% em maio e 
a média de crescimento dos 
últimos três meses (março, 
abril e maio) foi de mais de 
48%, acima do registrado 
no primeiro trimestre: 14%. 
Ambos os dados são na com-
paração com o mesmo perí-
odo do ano passado, ressal-
tando a mudança mais ampla 
para o digital na forma como 
se trabalha, mora e compra.

“O crescimento do comér-
cio eletrônico está muito 
atrelado ao novo compor-
tamento do consumidor du-
rante o período de distan-
ciamento social. Devido à 
pandemia, os consumidores 
estão cada vez mais se afas-
tando do dinheiro e optando 
por pagamentos digitais e 
sem contato, o que aumen-
tou as vendas virtuais. Além 
disso, a distribuição do auxí-

lio emergencial pelo gover-
no também contribuiu para 
esse resultado, diz Cesar 
Fukushima, diretor de Aná-
lise Avançada da Mastercard 
no Brasil.

Para se aprofundar ainda 
mais no cenário econômico 
durante a pandemia, a Mas-
tercard divulgou o primeiro 
relatório de sua série, que 
observa os impactos da pan-
demia e das recomendações 
de distanciamento social, in-
cluindo o grande crescimen-
to das compras online.

No entanto, o Mastercard 
SpendingPulse registrou que 
o volume total de vendas no 
varejo (excluídas as vendas 
de automóveis, materiais de 
construção, restaurantes e 
cama, mesa e banho) no Brasil 
diminuiu quase 3% em rela-
ção ao ano anterior em maio. 
A média dos últimos três me-
ses caiu -10% em relação ao 
mesmo período de 2019.

Dois setores tiveram cres-
cimento acima do indicador 
de vendas totais: supermer-
cado (16%) e artigos de uso 

pessoal e doméstico (5%). 
Os setores de vestuários, 
móveis e eletrodomésticos, 
combustíveis e artigos far-
macêuticos tiveram desem-
penho abaixo.

As regiões Sul (0,4%) e 
Sudeste (-2%) tiveram cres-
cimento acima da média, 
enquanto Norte ( -6%), Nor-
deste (-5%) e Centro-oeste 
(- 9%) ficaram abaixo do 
registrado pelo varejo, na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior.

Outra pesquisa, da Fico, 
empresa de programa de aná-
lise preditiva, apontou que 
37% dos consumidores brasi-
leiros já desistiram de adquirir 
algum produto pela internet 
pois esqueceram sua senha do 
site. O estudo destaca alguns 
hábitos do brasileiro para re-
cordar suas diversas senhas 
que trazem diversos riscos. 
29% dos consumidores utili-
zam cinco ou menos senhas 
em todas suas contas e 23% 
optam por deixar todas anota-
das, por exemplo, num cader-
no ou no próprio celular.

O brasileiro está aceitan-
do cada vez mais as novas 
tecnologias de autenticação 
- 86% concordam em forne-
cer sua biometria para seu 
banco e 89% aprovam que 
a instituição financeira ana-
lise a forma como digitam 
sua senha para ampliar a se-
gurança. Dentre os recursos 
biométricos, 83% utiliza-
riam impressão digital, 54% 
leitura facial e 35% varredu-
ra ocular.

A pesquisa também identi-
ficou que a forma tradicional 
de autenticação com login e 
senha está com cada vez me-
nos adeptos nos dispositivos 
móveis - apenas 45% de pre-
ferência quando o brasileiro 
acessa aplicativos de bancos. 
53% preferem entrar em suas 
contas com senhas geradas 
por SMS a cada acesso, 50% 
consideram a leitura de im-
pressão digital como boa 
alternativa, 36% optam por 
leitura facial e 34% preferem 
que novas senhas aleatórias 
sejam sempre enviadas por 
e-mail.
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Bolsa revê DAX; ações  
da Wirecard sobem 194%

Por causa da quebra da Wirecard, a  Deutsche Boerse 
começou a realizar estudos para alterar as regras para a 
inclusão de empresas no índice DAX, da qual essa fin-
tech fazia parte. Ao mesmo tempo, a oposição alemã pe-
diu a instauração de inquérito parlamentar sobre o colapso 
da empresa de pagamentos, após ter sido divulgado que 
a Alemanha cancelaria seu contrato com a empresa de 
vigilância contábil privada Frep, como resultado de um 
escândalo que o regulador financeiro BaFin classificou 
como “um desastre total”. Porém, o jornal Frankfurter 
Allgemeine Zeitung noticiou que fundos de capital de 
risco e a francesa Worldline têm interesse em comprar 
ativos da empresa de pagamentos germânica. Por causa 
disso, em um único pregão as ações da Wirecard chega-
ram a subir 194% para € 4,40. A situação está complicada, 
pois o Bafin, regulador alemão, esperou 15 meses por um 
relatório do Frep, apesar de indícios de irregularidades. 
Agora, membros do conselho deste órgão defendem que 
as fintechs que oferecem serviços financeiros precisam de 
supervisão apropriada.

SEC faz Telegram devolver US$ 1,2 bi
A Securities and Exchange Commission obteve aprova-

ção judicial dos acordos com o Telegram Group Inc. e sua 
subsidiária integral TON Issuer Inc. para resolver acusa-
ções de que a oferta não registrada dos tokens digitais 
chamada grams violou as leis federais de valores mobil-
iários. Os réus concordaram em devolver mais de US$ 1,2 
bilhão aos investidores e em pagar uma multa de US$ 18,5 
milhões. Em 11 de outubro de 2019, a SEC apresentou 
uma queixa contra o Telegram, alegando que a empresa 
havia levantado capital para financiar seus negócios ven-
dendo aproximadamente 2,9 bilhões de grams para 171 
compradores iniciais em todo o mundo. A SEC procurou 
impedir preliminarmente o Telegram de entregar as moe-
das vendidas, alegando serem valores mobiliários que 
foram oferecidos e vendidos em violação aos requisitos de 
registro das leis federais de valores mobiliários.

Em 24 de março de 2020, o Tribunal Distrital dos EUA 
para o Distrito Sul de Nova York emitiu uma liminar im-
pedindo a entrega de grams e constatando que havia uma 
probabilidade substancial de provar que as vendas da Tele-
gram faziam parte de um esquema maior para distribuir 
ilegalmente essas moedas virtuais ao mercado público 
secundário. Sem admitir ou negar as alegações da denún-
cia da SEC, os réus consentiram em entrar em uma sen-
tença final que os impedisse de violar as disposições de 
registro das Seções 5 (a) e 5 (c) da Securities Act de 1933.

Cirque de Soleil não aguentou
A companhia circense Cirque du Soleil deu entrada no 

Tribunal de Quebec com pedido de proteção contra os 
credores. Caso consiga a ordem solicitada, a empresa vai 
apresentar pedido semelhante nos Estados Unidos. Seus 
atuais acionistas, TPG, Fosun e Caisse de Dépôt et Place-
ment du Québec, vão adquirir os ativos da empresa por 
uma combinação de dinheiro, dívida e ações, bem como 
estabelecer dois fundos de US$ 20 milhões para garantir 
maior alívio aos funcionários que serão impactados por 
este processo. Além disso, os patrocinadores vão injetar 
US$ 300 milhões no novo negócio reestruturado, para su-
portar novo começo, de acordo com a Bloomberg.

O antigo presidente-executivo Guy Laliberté vendeu a 
grande maioria da sua posição no Cirque a um consórcio 
de capitais privados liderado pela gestora de fundos norte-
americana Texas Pacific Group (TPG) em abril de 2015. 
Deste consórcio fazem parte o fundo de pensões canadi-
ano Caisse de Dépôt et Placement du Québec e o grupo 
chinês Fosun.

Pede proteção a 2ª maior de gás dos EUA
A Chesapeake Energy Corp., que chegou a ser a se-

gunda maior produtora de gás dos Estados Unidos, entrou 
com um pedido de proteção contra falência neste domin-
go. Cheia de dívidas, a empresa é a mais recente produtora 
de setor petrolífero a tentar se proteger dos credores. Os 
analistas acham que, nos próximos dois anos, mais de 200 
empresas que atuam na área de xisto permaneçam próxi-
mos dos níveis atuais.

BR vai comercializar gás natural
A BR Distribuidora recebeu autorização da Agência Na-

cional do Petróleo para comercializar gás natural em todo o 
país, segundo comunicado ao mercado. A autorização já está 
em vigor. A empresa diz que autorização é um passo de mui-
tos necessários para viabilizar sua atuação como comercial-
izador de gás, entre os quais destacam-se a regulamentação 
da figura do consumidor livre nos estados e definições regu-
latórias sobre o acesso a gasodutos de transporte.

Credores perdoam a Iochpe
A Iochpe concluiu junto a seus credores um “waiver” 

(perdão) já prevendo o descumprimento de índices finan-
ceiros (“covenants”) acordados previamente. Os deten-
tores de títulos da Iochpe receberão um prêmio de 0,5% 
se a alavancagem permanecer da empresa ficar na faixa de 
3,5 vezes a relação dívida líquida/Ebitda. O prêmio sobe 
para 0,875% se ficar entre 5 e 6,5 vezes. Caso atinja a 
faixa entre 6,5 e 8 vezes, o prêmio será de 1,25% e de 
1,5% se a alavancagem ultrapassar 8 vezes a relação entre 
a dívida e o Ebitda.

BP visa energia de baixo carbono
A British Petroleum vendeu seus negócios petroquími-

cos para a Ineos, empresa britânica de produtos químicos, 
em um acordo de US$ 5 bilhões. A BP prossegue com o 
plano de remodelar seus negócios para a transição global 
para a energia de baixo carbono.Assine o Monitor Mercantil

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação. 
Cia Aberta. CNPJ 02.117.801/0001-67. NIRE: 33300318968. 

ATA DA AGOE. Data, hora e local. Às 11h do dia 29/05/20, na R da Assem-
bleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado de RJ. 
Convocação. A convocação é dispensada nos termos do art 124, § 4º, da Lei 
n.º 6.404/76, conforme alterada (a “Lei nº 6.404/76”) em face da presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinatu-
ras apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presença. Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social. Presente, ainda, para atender a pedidos de 
esclarecimentos dos acionistas, o liquidante Carlos Eduardo Reich de Sampaio. 
Os acionistas dispensaram a presença do representante do auditor independe 
da Cia, BDO RCS Auditores Independentes S/S, nos termos do art 134, §2º, da 
Lei 6.404/1976.Mesa. Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio. Secretá-
ria: Marcelle Vasconcellos. Ordem do Dia. Em AGO: i) Aprovação do Relatório 
do Liquidante, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício findo em 31/12/19, em conformidade com as publicações 
efetivadas no Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 26/03/20;ii) Destinação do 
lucro líquido do exercício findo em 31/12/19;iii) Eleição dos membros do CF para 
cumprimento de mandato até a AGO de 2021; Em AGE: i) Fixação da remunera-
ção anual global dos administradores;e,ii) Destituição do atual Liquidante e Nome-
ação do novo Liquidante da Cia. Deliberações tomadas por unanimidade. Em 
AGO: Aprovar, sem reservas, o Relatório do Liquidante, o Balanço Patrimonial e 
as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/19, 
em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no 
DOERJ no dia 26/03/20; Aprovar a destinação da totalidade do Lucro Líquido do 
exercício findo em31/12/19no valor de R$1.253.727,43 para a Reserva de Lucros 
a Partilhar (que tem por objeto a acumulação dos resultados apurados durante 
o processo de liquidação); Aprovar, com abstenção do acionista PETROS em 
relação aos itens (i) e (iii),a eleição dos membros titulares e seus respectivos su-
plentes para composição do CF da Cia, conforme indicados abaixo, a fim de cum-
prirem mandato até a realização da AGO de 2021, a saber: (i) Sr. Douglas José 
Nero, brasileiro, casado, bacharel em Adm, portador da carteira de identidade nº 
12.839.001-3, CPF nº 042.860.048-48, como membro titular, e seu suplente Sr. 
Paulo de Sá Pereira, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de 
identidade nº 5202190 SSP/SP, CPF nº 878.300.198-00, ambos com endereço 
profissional na cidade e Estado de SP, na Alameda Santos, n° 2.477; (ii) Sra. Vera 
Lucia de Almeida Pereira Elias, brasileira, casada, bacharel em Adm, portadora 
da identidade nº 041067505 IFP/RJ, CPF nº 492.846.497-49, com endereço pro-
fissional na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Centro, RJ– RJ, como membro titular, 
e seu suplente Sr. Cristiano Machado Costa, brasileiro, bacharel em economia, 
portador da carteira de identidade nº 1016752204, CPF nº 810.485.480-15, resi-
dente à Rua Dr. Dário de Bittencourt, 300, apto 1903 B, Porto Alegre - RS; e, (iii) 
Sr.Ivan Mendes do Carmo, brasileiro, divorciado, formado em economia, titu-
lar da identidade nº 584.786 SSP/DF, CPF sob o nº 279.786.131-00, residente 
à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília – DF, como membro titular, 
e seu suplente Sr. Tarcísio Luiz Silva Fontenele, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da identidade nº 5919, expedida pela OAB, CPF nº 265.672.021-49, 
com endereço profissional à SEPS/EQ 702/902, conjunto B, bloco A, Ed. Ge-
neral Alencastro, Brasília – DF. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estar 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem 
atividades mercantis e atenderem aos requisitos previstos no art 1.011 da Lei nº 
10.406/2002, no art147 da Lei nº 6.404/76, e na ICVM 367, de 29/05/2002. Em 
AGE: Aprovar para o exercício de 2020, a fixação de remuneração global no 
valor de R$ 40.000,00 ao CF da Cia; Aprovar a destituição do atual Liquidante, 
Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio,e a nomeação da empresa Eximia Capital 
Partners como novo Liquidante da Cia, sendo certo que ficará responsável pela 
condução dos trabalhos de Liquidação o Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio, 
brasileiro, casado, bacharel em economia, CPF/MF nº633.270.906-53, portador 
da identidade nº M2981614 – SSP/MG, com endereço profissional na R da As-
sembleia, 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, RJ – RJ, nos termos do Enunciado 
nº 87, aprovado na III Jornada de Direito Empresarial do Conselho de Justiça 
Federal. O Liquidante ora nomeado, presente nesta reunião, por meio de seus 
representantes legais, conforme se verifica por meio de assinatura ao final desta 
ata, assume o cargo para o qual foi eleito e se obriga a exercer, nos termos do 
Art. 210 da Lei 6.404/1976, as funções e responsabilidades de sua função, até 
a efetiva assembleia de extinção da Cia. O acionista PETROS deixou consig-
nada a solicitação de que os acionistas sejam informados caso ocorra alguma 
manifestação contrária da Junta Comercial em registrar a presente ata em ra-
zão da nomeação do novo Liquidante. Encerramento. Nada mais havendo a 
tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata 
no livro próprio. Assinaturas: Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio (Presiden-
te); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Fundação 
Cesp,Fundação Sistel de Seguridade Social, Fundação Petrobras de Segurida-
de Social – Petros e SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade Social. 
RJ, 29/05/20. “A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.”Jucerja 
nº 00003887721 em 25/06/2020. Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral.

Transpetro começa a desligar 5% de pessoal
A Petrobras informou em 

nota que o Conselho de Ad-
ministração da sua subsidiá-
ria integral Petrobras Trans-
porte S.A. (Transpetro), 
aprovou a criação de um 
Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV) exclusi-
vo para seus empregados. 
A intenção é cortar 8,5% de 
pessoal. Lembrando que a 
empresa de logística consta 
da lista do governo de ativos 
a serem privatizados.

A Transpetro - responsá-
vel pelo transporte e logís-
tica de combustíveis e faz 

operações de importação 
e exportação de petróleo e 
derivados, gás e etanol – 
acredita que o programa ga-
rantirá a economia de meio 
bilhão de reais com as de-
missões voluntárias.

O PDV é uma ferramenta 
de gestão de efetivo, sendo 
mais uma medida com foco 
na redução de custos, a fim 
de reforçar a resiliência dos 
negócios da companhia. 

O programa tem uma esti-
mativa de retorno (custo evi-
tado de pessoal menos o de-
sembolso com indenizações) 

de R$ 552 milhões até 2025 
e visa promover a adequação 
do efetivo marítimo às ações 
de gestão ativa da frota. 

Os desligamentos deve-
rão ocorrer entre setembro 
de 2020 e julho de 2021 e 
estão estimados em cerca de 
557 empregados. “A Petro-
bras reforça o seu compro-
misso com a transparência 
e o respeito a todos os seus 
empregados e de suas subsi-
diárias. A companhia busca 
criar condições para que os 
profissionais façam a melhor 
escolha, mantendo sempre o 

seu comprometimento com a 
ética, a transparência e com 
os mais elevados níveis de 
segurança e eficiência das 
operações”, disse a estatal 
em nota nesta segunda-feira.

No dia 15 de junho, a 
Transpetro comunicou que 
as exportações da Petrobras 
levaram a empresa de logís-
tica a movimentar um volu-
me recorde de óleo combus-
tível em maio. A Transpetro 
movimentou 1,11 milhão 
de toneladas, resultado 10% 
melhor o que recorde ante-
rior, registrado em fevereiro.

Itens não operacionais derrubam resultados da Tupy 
A Tupy - multinacional 

brasileira que desenvolve 
e produz componentes es-
truturais em ferro fundido - 
reportou lucro bruto de R$ 
192,6 milhões no primeiro 
trimestre, crescimento de 
12,6% em relação ao mes-
mo período do ano anterior, 
com margem de 17,6% ante 
13,4% no 1T19. Também 
houve crescimento de 38,5% 
no lucro operacional em 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior, in-
formou a empresa nesta se-
gunda-feira. 

Já em relação ao lucro lí-
quido, houve prejuízo de R$ 
207,5 milhões, ocasionado 
por itens não operacionais, 
como impairment de ativos 

intangíveis, marcação a mer-
cado de instrumentos deri-
vativos e créditos a receber 
e variação cambial sobre im-
postos diferidos das opera-
ções no México, sem efeito 
caixa.

“Desde o início de 2019, 
temos renovado os produtos 
da Companhia e os resulta-
dos do 1º trimestre permitem 
enxergar os efeitos da com-
binação de iniciativas que 
vem sendo adotadas por uma 
estrutura organizacional re-
vigorada, como os projetos 
implementados pelas áreas 
operacionais e de Compras”, 
explica Fernando Cestari de 
Rizzo, CEO da Tupy.

O Ebitda ajustado tam-
bém foi positivo, com cres-

cimento de 20,2%, e mar-
gem de 15,1% (aumento de 
440 pontos-base em compa-
ração com 1T19), atingindo 
R$164,6 milhões.

Vendas

A Tupy diz que as vendas 
foram afetadas, principal-
mente, a partir da metade de 
março, pela redução dos 
pedidos no Brasil e exte-
rior ocasionada pela pande-
mia de Covid-19 – diversos 
clientes paralisaram suas 
unidades produtivas ao lon-
go do mês com o intuito de 
proteger seus funcionários.

Ainda assim, houve au-
mento da participação de 
produtos e serviços com alto 

valor agregado. A carteira 
do segmento de Transporte, 
Infraestrutura & Agricultura 
foi constituída por 25% de 
produtos, parcial ou total-
mente usinados (vs 23% no 
1T19) e a distribuição por 
tipo de material aponta para 
23% de volume de produtos 
em ferro vermicular (CGI) – 
no 1T19 esse percentual foi 
de 20%.

A companhia encerrou 
o trimestre com posição de 
caixa de R$1,4 bilhão, com 
aumento de R$524,9 mi-
lhões em relação a 31 de de-
zembro de 2019, impactado 
pela captação de emprésti-
mos bancários e variação 
cambial sobre o caixa em 
moeda estrangeira.

Mercado Livre de energia cresceu 10,2% no primeiro semestre
O Ambiente de Contrata-

ção Livre (ACL) no Brasil re-
portou que fechou o primeiro 
semestre de 2020 com 7222 
consumidores, desses 938 são 
livres e 6284 são especiais. 
Foram contabilizadas 165 
novas migrações, um cresci-
mento de 10,2% no período, 
informou nesta segunda-feira 
a Associação Brasileira dos 
Comercializadores de Ener-
gia (Abraceel) nesta segun-
da-feira. A entidade defende 
o direito da livre escolha do 
fornecedor de energia elétrica, 
a chamada portabilidade da 

conta de luz, e de gás natural 
pelos consumidores.

O setor mantém o forne-
cimento de 30% da energia 
consumida no país, com um 
volume de 84.354 MWmed 
de energia transacionada, o 
que representa 62%, e taxa de 
liquidez 4,34. Fundada há 20 
anos, a Abraceel reúne 96 em-
presas associadas, que comer-
cializam 85% do volume de 
energia elétrica do segmento. 

No primeiro semestre, a 
média do consumo foi de 
18.781 MWmed, uma re-
dução de 4% em relação ao 

ano passado, com um nú-
mero mais acentuado entre 
os dias 21 de março e 12 de 
junho quando houve uma 
redução de 10% no consu-
mo SIN, nas mesmas pro-
porções no ACR e ACL, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. O consumo 
industrial elevou-se nesse 
primeiro semestre, saindo da 
média de 82% no mesmo pe-
ríodo de 2019 para 85%.

De acordo com a Abra-
ceel, os consumidores espe-
ciais compraram 52% de sua 
energia no mercado livre e os 

consumidores livres também 
52%. Contudo houve redução 
de 31% no volume do merca-
do livre em relação ao final 
do ano passado, mas um au-
mento de 7,6% quando com-
parado com o mesmo período 
de 2019. Entre janeiro a abril 
de 2019, houve crescimento 
abrupto dos preços do mer-
cado de curto prazo. O PLD 
Sudeste/Centro-Oeste atingiu 
patamar pesado e está custan-
do R$ 121,48/MWh, quando 
no início do ano estava em R$ 
294,99/MWh, ou seja, quase 
60% menor.
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IMOBILIÁRIA CHRYSOSTOMO S/A CNPJ/MF nº 33.265.356/0001-06

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Em obediência às prescrições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas, para apreciação e 
exame, O Balanço Geral e a Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao período encerrado em 31/12/2019. Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; 
Cynthia de Carvalho Tupper - Diretora.

NOTAS ADMINISTRATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31/12/2019

1. Espólios. 1.1- Inventário de Maria Siqueira da Cunha Carvalho com 
sentença judicial da partilha em 30.04.2009 na 8ª Vara de Órfãos e Sucessões 
da comarca da capital, transitada em julgado em 11.09.2009, aguardando 
pagamento aos herdeiros. 1.2- Inventário extra-judicial de Alvaro Chrysostomo 
de Carvalho lavrado em 07.05.2010 no livro 7093 folhas 29 no 18º Ofício de 
Notas Sucursal Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, aguardando pagamento aos 
herdeiros. Rio de Janeiro, 31/12/2019.Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; Cynthia de Carvalho Tupper - Diretora; Carlos Aramis Felix da Silva - Contador - CRC-RJ 87833.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE
Disponibilidades 371.683,80 445.699,44
Aplicações Financeiras 1.627.133,18 1.571.134,08
Locação 92.408,68 75.984,97
Tributos a Apropriar 1.090,14 1.090,14
Despesas Pagas Antecipadamente 315,15 283,39
PERMANENTE/IMOBILIZADO
Direito Uso Telefones 50,00 50,00
Móveis e Utensílios 1.303,55 1.303,55
Imóveis 427,25 427,25
Benfeitorias 1.250,00 1.250,00
Depreciação Acumulada (2.351,84) (2.284,75)
TOTAL DO ATIVO 2.093.309,91 2.094.938,07

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE
Impostos e Contribuições a Recolher 26.911,17 28.113,82
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 1.238,65 1.174,99
Contratos a Realiza 92.408,68 75.984,97
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Espólios 899.524,26 899.524,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 110.040,00 110.040,00
Reserva Cor.Capital 291,59 291,59
Reserva Legal 6.084,47 6.084,47
Lucros Acumulados 956.811,09 973.723,97
TOTAL DO PASSIVO 2.093.309,91 2.094.938,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
2019 2018

Receita Operacional Bruta 982.430,18 911.819,64
(-) Impostos Incidentes 35.858,71 33.281,41
Receita Operacional Líquida 946.571,47 878.538,23
Lucro Bruto 946.571,47 878.538,23
(+) Receitas Financeiras 66.209,10 70.599,83
(-) Despesas Tributárias 2.189,22 2.145,09
(-) Despesas Operacionais 82.104,72 80.524,21
(-) Imposto de Renda / Contribuição Social 105.399,51 99.209,92
Resultado do Exercício 823.087,12 767.258,84

EMPREENDIMENTOS CARMELO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF nº 33.265.331/0001-02

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Em obediência às prescrições legais e estatutárias, temos o prazer de apresentar a V.Sas, para apreciação e 
exame, O Balanço Geral e a Demonstração do Resultado do Exercício, referente ao período encerrado em 31/12/2019. Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; 
Cynthia de Carvalho Tupper - Diretora.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Eneida de Carvalho Tupper - Diretora; Cynthia de Carvalho Tupper - Diretora; Carlos Aramis Felix da Silva - Contador - CRC-RJ 87833

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE
Disponibilidades 322.714,25 403.544,63
Aplicações Financeiras 4.355.949,78 4.202.257,66
Locação 935.415,72 744.488,71
Despesas Pagas Antecipadamente 37.792,53 31.997,80
PERMANENTE/IMOBILIZADO
Direito Uso Telefones 2.024,72 2.024,72
Computadores/Acessórios 3.318,00 3.318,00
Equip. Telefônico 720,00 720,00
Móveis e Utensílios 3.053,89 3.053,89
Imóveis 687,32 687,32
Benfeitorias 3.660,00 3.660,00
Depreciação Acumulada (10.391,38) (10.217,49)
TOTAL DO ATIVO 5.654.944,83 5.385.535,24

NOTAS ADMINISTRATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 EM 31/12/2019

1. Espólios. 1.1- Inventário de Maria Siqueira da Cunha Carvalho com 
sentença judicial da partilha em 30.04.2009 na 8ª Vara de Órfãos e Sucessões 
da comarca da capital, transitada em julgado em 11.09.2009, aguardando 
pagamento aos herdeiros. 1.2- Inventário extra-judicial de Alvaro Chrysostomo 
de Carvalho lavrado em 07.05.2010 no livro 7093 folhas 29 no 18º Ofício de 
Notas Sucursal Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, aguardando pagamento aos 
herdeiros. Rio de Janeiro, 31/12/2019.

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE
Impostos e Contribuições a Recolher 32.445,31 14.770,21
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 618,76 591,48
Outras Obrigações 587,91 718,32
Contratos a Realizar 935.415,72 744.488,71
EXIGÍVEL A LONGO A PRAZO
Espólios 2.589.039,12 2.589.039,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 119.202,30 119.202,30
Reserva Cor.Capital 306,58 306,58
Reserva Estatutária 82,06 82,06
Lucros Acumulados 1.977.247,07 1.916.336,46
TOTAL DO PASSIVO 5.654.944,83 5.385.535,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
2019 2018

Receita Operacional Bruta 814.978,98 638.816,93
(-) Impostos Incidentes 29.896,15 23.426,26
Receita Operacional Líquida 785.082,83 615.390,67
Lucro Bruto 785.082,83 615.390,67
(+) Receitas Financeiras 186.066,79 195.767,61
(-) Despesas Tributárias 24.053,52 18.984,09
(-) Despesas Operacionais 179.199,53 173.379,31
(-) Imposto de Renda / Contribuição Social 126.985,96 111.371,23
Resultado do Exercício 640.910,61 507.423,65

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”) que será realizada no dia 31 de julho de 2020, às 10h00, de modo parcialmente digital, 
sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 
1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo, 
nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 
481/2009”), e doArtigos 121, 124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das 
Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a 
proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) 
deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020; e (iv) fixar a remuneração anual global dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Os documentos e informações necessários para a participa-
ção e exercício do direito de voto na AGO encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei 
das Sociedades por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a 
partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 
7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Companhia. 
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 12 do Estatuto 
Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial apresentem, 
até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora dos 
serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, 
no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por procurador, o instrumento de 
mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de admi-
nistrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que tenha outorgado os poderes 
ao procurador; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à As-
sembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos 
documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparece-
rem presencialmente à AGO, poderão dela participar e votar aqueles que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda 
que tenham deixado de enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também poderão 
participar da AGO de forma remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do 
Manual da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por meio digital deverá 
enviar os mesmos documentos necessários à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, 
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia. A assinatura da referida declaração 
poderá se dar por meio digital, desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para 
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGO, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 
48 (quarenta e oito) horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para 
o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verifi-
cada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGO por meio da platafor-
ma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos 
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº 481/2009. Caso o acio-
nista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá 
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do dia 30 de julho de 2020, 
para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link individu-
al única e exclusivamente para participação na AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a 
qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem 
tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio digital du-
rante a realização das AGO. Para participar da Assembleia por meio digital, o acionista precisará ter instalado em seu disposi-
tivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia por 
meio digital passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de sua participa-
ção. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de identificação do participante na câmera de seu dispositivo, 
de modo que a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda Assembleia o 
participante deverá manter a câmera de seu dispositivo ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a perma-
necer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser 
notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser reti-
rado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videocon-
ferência ficará automaticamente silenciado. Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento 
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGO 
será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza por 
problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o con-
trole da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams 
com o equipamento do participante. III. Boletim de Voto a Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas ma-
térias constantes da ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, disponi-
bilizado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente para a Compa-
nhia, por correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP: 22640-102 - ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer o direito de voto 
mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição finan-
ceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. As instruções de voto 
deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, 
nos termos da ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá participar da Assembleia Geral 
tanto presencialmente, quanto remotamente. No entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o 
seu Boletim de Voto a Distância será integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão considerados 
válidos. Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020. Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.163.677/0001-15 - NIRE nº 33.300.284.222
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
(“Assembleia”), a ser realizada em 8 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), 
Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar 
sobre a ratificação de oferta pública secundária de ações detidas pela Companhia 
em sociedade por esta controlada. Os acionistas poderão ser representados na 
Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado 
na forma do parágrafo 1º, do Art. 126 da Lei nº 6.404/1976. 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Banco Central acha necessário novo corte da Selic
Taxa básica de 
juros está fixada 
em 2,25% ao ano

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, voltou a afirmar 
que um “eventual” corte na 
taxa básica de juros “será 
residual”. Na semana retra-
sada, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) cortou 
a Selic de 3% ao ano para 
2,25%. Mercado financeiro 
prevê Selic em 2%.

Campos Neto fez nesta 
segunda-feira uma apresen-
tação, por videoconferência, 
com representantes das Ins-
tituições dos Comitês de Co-
mércio e Serviços, organizada 
pelo Ministério da Economia.  
O BC divulgou um texto so-
bre os apontamentos de Cam-

pos Neto na reunião.
A mensagem de política 

econômica é que o Copom vê 
como apropriado avaliar os im-
pactos da pandemia do novo 
coronavírus e do conjunto de 
medidas de incentivo ao crédi-
to e recomposição de renda, e 
antevê que um eventual ajuste 
futuro no grau de estímulo mo-
netário será residual.

“O Copom entende que, 
neste momento, a conjuntura 
econômica prescreve estímu-
lo monetário extraordinaria-
mente elevado, mas reconhe-
ce que o espaço remanescente 
para a utilização de política 
monetária é incerto e deve ser 
pequeno”, diz texto divulgado 
no site do BC.

O texto destacou que hou-
ve aumento de crédito para 
empresas em meio à crise. A 
afirmação do BC é contesta-
da por vários atores da so-
ciedade, uma vez que a ofer-
ta de crédito não atendeu, 

principalmente, as pequenas 
empresas.

Nesta segunda-feira, por 
exemplo, o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM 
-RJ), disse que se o crédito 
não chegar às empresas, so-
bretudo às micro, pequenas e 
médias empresas, a queda da 
economia brasileira vai ser 
pior do que a projetada. Vá-
rios economistas preveem que 
o PIB brasileiro registre queda 
de 6,48% em razão da pande-
mia do novo coronavírus.

A notícia foi divulgada 
pela agência Câmara. 

Maia ressaltou que é 
preciso encontrar uma so-
lução para que os recursos 
cheguem às empresas. Ele 
defendeu um ponto de equi-
líbrio entre os setores pro-
dutivo e financeiro, e a am-
pliação do diálogo com os 
bancos para que eles tenham 
uma participação maior na 
elaboração das leis.

“O que temos feito, junto 
com a equipe econômica é 
ouvir as empresas e o sistema 
financeiro para encontrar um 
ponto de equilíbrio. Se você 
olhar o mercado financeiro, 
eles têm uma visão, se você 
olhar o setor produtivo, tem 
outra visão. Temos que ver 
um ponto de equilíbrio para 
que todos contribuam”, disse 
o presidente da Câmara.

“Os bancos têm renova-
do o crédito, mas na peque-
na média e micro não tem 
chegado o dinheiro, e isso 
vai gerar um volume maior 
de demandas no Judiciário 
no segundo momento”, ava-
liou Maia. De acordo com o 
presidente, após a pandemia 
o Judiciário terá um papel 
decisivo, principalmente nos 
litígios que vão ocorrer em 
razão da crise econômica.

Os micro e pequenos em-
preendimentos equivalem a 
99% do empresariado e res-

pondem por mais de 52% dos 
trabalhadores com carteira 
assinada do setor privado. 
Ou seja, a importância des-
se empresariado tem imensa 
importância na economia do 
país. Levantamento do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas, 
em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV) mostra 
que entre 7 de abril e 2 de ju-
nho, cerca de 6,7 milhões de 
empresários tentaram obter 
crédito para manter peque-
nos negócios, mas apenas 1 
milhão (15%) conseguiu os 
recursos, aponta. 

Conforme a agência Bra-
sil, no início da pandemia de 
covid-19, 30% dos peque-
nos empresários buscaram 
algum tipo de crédito, taxa 
que subiu para 39% ao final 
da análise, composta a partir 
de respostas fornecidas por 
7.703 empresários de 26 es-
tados e do Distrito Federal.

A principal razão (19%) 
para que não tenham tido 
êxito junto aos bancos foi o 
CPF negativado, o que in-
dica que uma pessoa está 
inadimplente. Ter “nome 
sujo” no Cadastro Informa-
tivo de Créditos Não Quita-
dos do Setor Público Federal 
(Cadin) ou no Serasa foi a 
justificativa apresentada por 
11% das instituições finan-
ceiras ao negar crédito, mes-
ma proporção relativa à falta 
de garantias ou avalistas. 

Ainda de acordo com o 
levantamento, os bancos pú-
blicos, como Caixa e Banco 
do Brasil, foram as institui-
ções mais procuradas pe-
los empresários. A maioria 
(41%) dos participantes da 
sondagem afirmou ter dívi-
das em aberto e em atraso, 
enquanto 32% declararam 
não ter dívidas e 27% disse-
ram estar com o pagamento 
de débitos em dia.

Vuxx anuncia 
ex-Vale como 
novo diretor 
de operações

A Vuxx, transportadora 
digital com foco em carga 
fracionada, contratou Ro-
dolfo Montanha (ex-Vale e 
ex-FEMSA) para o cargo de 
COO (Chief Operating Offi-
cer). Após um ano como En-
genheiro Master na unidade 
da Vale em Moçambique, o 
profissional retorna à star-
tup que ajudou a fundar, em 
2016.

Doutor e Mestre em En-
genharia Naval pela Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
na área de Pesquisa Opera-
cional (Simulação e Otimi-
zação), Montanha se gra-
duou em Engenharia Naval 
também pela USP em 2008 
e possui pós-graduação in-
ternacional em Logística 
e Supply Chain pelo MIT 
(Massachussetts Institute of 
Technology).

“É muito reconfortante 
poder voltar às origens nesse 
momento tão complexo para 
nossa sociedade. Espero po-
der contribuir novamente 
para o crescimento da Vuxx 
e para a transformação digi-
tal do nosso setor de trans-
portes”, comemora Monta-
nha.

O CEO da Vuxx, Felipe 
Trevisan, celebra a chegada 
do profissional ao time da 
startup. “A VUXX é uma 
empresa de tecnologia e sof-
tware que faz transporte de 
cargas. Ter o Montanha de 
volta a nossa equipe é muito 
importante para integrarmos 
ainda mais a área de opera-
ção e de tecnologia, tendo 
em vista que ele tem expe-
riência e conhecimento nas 
duas frentes”, explica o exe-
cutivo.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais) Demonstrações de resultados  Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 
 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

1 Contexto operacional. A Unisys Brasil Ltda. (“Empresa”) é uma sociedade li-
mitada com sede na Rua da Glória, 122, sala 501 Ed. Glória, Glória, cidade do Rio 
de Janeiro e possui regionais nas cidades de São Paulo, Embu, Brasília, Nova 
Lima, Belo Horizonte e na cidade satélite de Taguatinga/Distrito Federal. A Em-
presa tem por objeto a prestação de serviços de integração de soluções e auto-
mação na área de informática e venda de equipamentos de informática, além de 
serviços de telecomunicações, assessoria e consultoria técnica, programação, 
desenvolvimento, cessão e licença de programas de computador, ensino e trei-
namento em informática, elaboração de projetos, planejamento e construção, 
engenharia consultiva, empreitada e sub-empreitada, cessão de mão-de-obra, 
processamento de dados, locação e venda de equipamentos, mercadorias e pro-
dutos de informática, assistência técnica, manutenção ou reparo de equipamen-
tos, máquinas de informática, engenharia logística e estocagem de bens de infor-
mática e distribuição, importação, comércio e industrialização de equipamentos, 
dentre outras atividades conexas. A Empresa possui o controle das sociedades 
descritas a seguir: Unisys Informática Ltda. (“Unisys Informática”). Socieda-
de limitada com sede na cidade de Campo Grande - Mato Grosso do Sul, que tem 
por objetivo a prestação de serviços em geral, em especial serviços de informáti-
ca e teleinformática e quaisquer outras atividades conexas resultantes ou com-
plementares. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Empresa mantinha partici-
pação de 99,99% na Unisys Informática. Unisys Tecnologia Ltda (“Unisys 
Tecnologia”). Sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo que tem por 
objetivo o comércio e indústria de máquinas eletrônicas de processamento de 
dados, partes e peças para as mesmas, importação, exportação, fabricação, be-
neficiamento, manutenção e conserto das máquinas e dos equipamentos acima 
mencionados, assim como a venda, a locação dos produtos eletrônicos para 
processamento de dados e equipamentos periféricos, o fornecimento de acessó-
rios e suprimentos para os mesmos, inclusive assistência técnica. Atualmente a 
Empresa encontra-se com as suas atividades operacionais paralisadas e a admi-
nistração está avaliando alternativas para a reestruturação do seu plano de negó-
cio e melhor utilização de sua estrutura societária, fiscal e acervo patrimonial. Em 
31 de dezembro de 2019 e 2018, a Empresa mantinha participação de 99,99% na 
Unisys Tecnologia. As controladas Unisys Informática e Unisys Tecnologia serão 
doravante mencionadas nas notas explicativas abaixo apenas como “Controla-
das”, e conjuntamente com a controladora como “Grupo”. 2 Apresentação das 
demonstrações financeiras. a. Declaração de conformidade com relação às 
Normas do CPC. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 
31 de dezembro de 2019 foram preparadas conforme as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pro-
nunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC). A elaboração das demonstrações financeiras 
em conformidade com o CPC requer o uso de certas estimativas contábeis críti-
cas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa 
no processo de aplicação das práticas contábeis. Aquelas áreas que requerem 
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações fi-
nanceiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 4. A autorização para conclu-
são destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria em 17 de junho de 
2020. b. Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda de 
apresentação. Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Empresa. 3 Sumário das principais políticas con-
tábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações 
financeiras. 3.1 Mudanças nas Políticas Contábeis.  (i) Impactos do CPC 06 / 
IFRS 16 Arrendamento Mercantil. Em janeiro de 2019 a Companhia adotou o 
pronunciamento contábil CPC 06 (R2) /IFRS 16  Arrendamento Mercantil, que 
introduz um modelo único de arrendamento, substituindo as normas anteriores 
de classificação entre arrendamento mercantil operacional e financeiro. O pro-
nunciamento busca determinar se um contrato contém um acordo de arrenda-
mento ou se é um contrato de serviços. No caso do primeiro, o arrendatário deve-
rá reconhecer os ativos, que devem ser depreciados, bem como os passivos 
oriundos de um arrendamento. O impacto nas contas do grupo ocorre principal-
mente com relação ao aluguel dos escritórios e centro logistico da Unisys no 
Brasil. O impacto apurado no ativo da empresa pela adção inicial foi de R$ 16.438 
em contrapartida do passivo no mesmo valor, sem impacto no resultado. 3.2 
Moeda estrangeira. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individu-
ais da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econô-
mico, no qual a empresa atua (“moeda funcional”). Transações em moeda estran-
geira, isto é, todas aquelas que não são realizadas na moeda funcional, são con-
vertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos 
monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela 
taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas 
taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou 
contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câm-
bio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando 
este é utilizado.  3.3 Investimentos em controladas. Controladas são todas as 
entidades nas quais a Empresa tem o poder de determinar as políticas financeiras 
e operacionais, em geral em função da detenção de mais da metade dos direitos 
de voto. A existência e o efeito dos potenciais direitos de voto, atualmente exercí-
veis ou conversíveis, são levados em conta quando se avalia se a Empresa con-
trola outra entidade. Os investimentos em controladas para fins das demonstra-
ções financeiras individuais são contabilizados pelo método de equivalência pa-
trimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu valor 
contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da 
Empresa nas variações patrimoniais das controladas geradas após a aquisição. 
A participação da Empresa nos lucros ou prejuízos de suas controladas é reco-
nhecida na demonstração do resultado. Quando a participação da Empresa nas 
perdas de uma controlada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, 
incluindo quaisquer outros recebíveis, a Empresa para fins de demonstrações fi-
nanceiras individuais reconhece perdas adicionais. O processo de consolidação 
para fins das demonstrações financeiras consolidadas corresponde à soma dos 
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a natureza de 
cada saldo, complementada pelas seguintes eliminações: (i) Das participações 
no capital, reservas e resultados acumulados mantidos entre as empresas; (ii) 
Dos saldos de contas correntes e outros saldos, integrantes do ativo e/ou passivo, 
mantidos entre as empresas, inclusive resultados não realizados; e (iii) Identifica-
ção da participação de não controladoras. Transações entre Empresas, saldos e 
ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. 
Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação 
forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. Os exercícios 
sociais das controladas são coincidentes com os da Empresa, e as práticas con-
tábeis foram aplicadas de forma padronizada nas empresas e são consistentes 
com aquelas utilizadas no exercício anterior. O sumário das informações financei-
ras das controladas contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial está 
apresentado na Nota Explicativa nº 12. 3.4 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa 
e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários e investimentos em 
aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses 
ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de ban-
cos que tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de 
caixa da Empresa são incluídos como um componente das disponibilidades para 
fins da demonstração dos fluxos de caixa. 3.5 Instrumentos financeiros. (i) 
Ativos financeiros não derivativos. A Empresa classifica seus ativos financei-
ros considerando o modelo de negocios para gestão e e as cararcterísticas de 
fluxo de caixa contratual. No reconhecimento inicial um ativo financeiro é classifi-
cado como mensurado: ao custo amortizado;  valor justo por meio de outros re-
sultados abrangentes ou ao valor justo pro meio do resultado. A Empresa reco-
nhece os ativos financeiros inicialmente quando se tornar parte das partes dispo-
sições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros não são reclassificados 
subsequentmente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Empresa mude o 
modelo de negócio para gestão dos ativos financeiros, e neste caso todos os ati-
vos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apre-
sentação posterior à mudança no modelo de negócios. A Empresa “desreconhe-

ce” um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transfe-
ridos ou na qual a Empresa nem transfere e mantém substancialmente todos so 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o con-
trole sobre o ativo financeiro. Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a 
Empresa tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. Um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se atender ambas as condiççoes a seguir e não for designado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado - VJR.: • É mantido dentro de um 
modelo de negócios cujo objetivo seja amnter ativos financieros para receber 
fluxos de caixas contratuais; e • Seus termos contratuais geram, em datas espe-
cíficas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de pricnipal e 
juros sobre o valor principal em aberto. Um ativo financeiro é mensurado ao VJO-
RA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensura-
do ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido 
tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos 
financeiros; e • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. (ii) Passivos financeiros não derivativos. Os passivos financeiros fo-
ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. A Empresa 
reconhece empréstimos e financiamentos inicialmente na data em que são origi-
nados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo 
valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de ne-
gociação na qual a Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Empresa tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, obrigações trabalhistas, em-
préstimos a pagar com partes relacionadas e outras contas a pagar. Tais passi-
vos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais-
quer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passi-
vos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos. A Empresa não operou 
instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018. 3.6 Estoques. Os estoques são avaliados com base no 
custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transpor-
tes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos industria-
lizados, em processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação 
com base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques contabili-
zados não excedem os valores de mercado. 3.7 Ativo imobilizado. Registrado 
pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais encar-
gos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é calculada pelo método 
linear com base em taxas que levam em consideração o tempo de vida útil esti-
mado dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento 
nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de 
gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. A Empresa 
entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobilizados pelo custo his-
tórico, deduzido da melhor estimativa de depreciação e de provisão para redução 
ao valor recuperável, quando requerido, é a que melhor representa o seu ativo 
imobilizado. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base 
em taxas que levam em consideração o tempo de vida útil (quadro abaixo) dos 
bens do ativo imobilizado.
Grupos Tempo de vida útil
Equipamentos alugados a terceiros 5 anos
Máquinas e equipamentos 5 anos
Edificações e benfeitorias 25 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Ativos de outsourcing Conforme projeto
Outros Diversos
3.8 Ativos intangíveis. Os ativos intangíveis constituem-se exclusivamente de 
softwares adquiridos de terceiros, são mensurados pelo custo de aquisição e 
amortizados com base em taxas que levam em consideração o tempo de vida útil 
estimado dos bens. 3.9 Redução ao valor recuperável - Impairment. (i) Ativos 
financeiros. A Empresa avalia, no final de cada período do relatório, se há evidên-
cia objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deterio-
rado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de 
impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como 
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ati-
vos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impac-
to nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos fi-
nanceiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios que a Empre-
sa utiliza para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 
incluem: • Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador. • Uma quebra 
de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal. • 
Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização finan-
ceira. • O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro, 
devido às dificuldades financeiras. • Dados observáveis indicando que há uma 
redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira 
de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a 
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais 
na carteira, incluindo: − Mudanças adversas na situação do pagamento dos toma-
dores de empréstimo na carteira. − Condições econômicas nacionais ou locais 
que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. A Empre-
sa avalia, em primeiro lugar, se existe evidência objetiva de impairment. O mon-
tante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e 
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de 
crédito futuro que não foram incorridos), descontados à taxa de juros em vigor 
original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do 
prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou in-
vestimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de 
desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa de juros efetiva de-
terminada de acordo com o contrato. Se, num período subsequente, o valor da 
perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente 
com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma me-
lhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment 
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. (iv) 
Ativos não financeiros. Os ativos não financeiros da Empresa estão representa-
dos pelo imobilizado e intangível. Esses ativos são revistos a cada período de 
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor re-
cuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso 
e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto, antes de impostos, que reflita as condições vigentes de merca-
do quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do 
ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser 
testados individualmente são agrupados no menor grupo de ativos que gera entra-
da de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos 
de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa” ou 
“UGC”). Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor 
contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas 
de valor são reconhecidas no resultado. Perdas no valor recuperável relacionadas 
às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio 
alocado às UGCs e, então, se ainda houve perda remanescente, para reduzir o 
valor contábil dos outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs em uma base 
pro rata. A Administração da Empresa não identificou qualquer evidência que jus-
tificasse a necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018. 3.10 Provisões para contingências. As provisões para 
contingências relacionadas a processos judiciais e administrativos trabalhistas, 
tributários e cíveis são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação pre-
sente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados, e é prová-

vel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confiável do valor possa ser feita. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do mercado 
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 
financeira. 3.11 Imposto de renda e contribuição social. As despesas fiscais do 
período compreendem o imposto de renda corrente e diferido. O imposto é reco-
nhecido na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver rela-
cionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio. Nesse caso, o impos-
to também é reconhecido no patrimônio. O imposto de renda e a contribuição so-
cial do exercício correntes e diferidos são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 
mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do im-
posto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes dife-
renças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos 
e os valores contábeis das demonstrações financeiras individuais. O passivo do 
imposto de renda e da contribuição social diferidos é integralmente reconhecido 
enquanto que o ativo dependa da realização. Os valores de imposto de renda e 
contribuição social a pagar são apresentados líquidos das antecipações efetua-
das ao longo dos períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. O reconhe-
cimento dos créditos tributários é baseado em estudo de expectativa de lucros 
tributáveis futuros, elaborado e fundamentado em premissas internas e em cená-
rios econômicos futuros aprovados pelos órgãos da administração. 3.12 Plano de 
benefício definido. 3.12.1 Plano de pensão. A Empresa opera o plano de pen-
são. O plano é financiado por pagamentos a um fundo fiduciário, determinados por 
cálculos atuariais periódicos. O plano é de benefício definido. Os ativos atuariais 
determinados pelos atuários consultores são reconhecidos, após o teste de limite 
de ativos, como ativo do patrocinador em função da existência de direito incondi-
cional. O plano tem benefício econômico disponível com superávit, na forma de 
restituição ou redução das contribuições futuras em algum ponto durante a vigên-
cia do plano ou quando os passivos do plano forem liquidados. O cálculo da obri-
gação de plano de benefício definido é realizado anualmente por um atuário qua-
lificado utilizando o método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta 
em um potencial ativo para a Empresa, o ativo a ser reconhecido é limitado ao 
valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos 
futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o 
valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quais-
quer exigências de custeio mínimas aplicáveis. Remensurações da obrigação lí-
quida de benefício definido, que incluem: ganhos e perdas atuariais, o retorno dos 
ativos do plano (excluindo juros) e o efeito do teto do ativo (se houver, excluindo 
juros), são reconhecidos imediatamente em outros resultados abrangentes 
(“ORA”). A Empresa determina os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo 
(ativo) de benefício definido no período multiplicando o valor líquido de passivo 
(ativo) de benefício definido pela taxa de desconto utilizada na mensuração da 
obrigação de benefício definido, ambos conforme determinados no início do perí-
odo a que se referem as demonstrações financeiras, levando em consideração 
quaisquer mudanças no valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido du-
rante o período em razão de pagamentos de contribuições e benefícios. Juros lí-
quidos e outras despesas relacionadas aos planos de benefícios definidos são 
reconhecidos em resultado. Quando os benefícios de um plano são incrementa-
dos, a porção do benefício incrementado relacionada a serviços passados presta-
dos pelos empregados é reconhecida imediatamente no resultado. A Empresa 
reconhece ganhos e perdas na liquidação de um plano de benefício definido quan-
do a liquidação ocorre. 3.12.2 Plano de assistência médica. A Empresa oferece 
benefício de assistência médica pós-aposentadoria (plano de assistência médica 
Veteranos) a seus empregados. O plano é de benefício definido. O direito a esses 
benefícios é, geralmente, condicionado à permanência do empregado no empre-
go até a idade de aposentadoria e à conclusão de um tempo mínimo de serviço. 
Os custos esperados desses benefícios são acumulados durante o período do 
emprego, dispondo da mesma metodologia contábil que usada para os planos de 
pensão de benefício definido. Os ganhos e as perdas atuariais decorrentes de 
ajustes com base na experiência e na mudança das premissas atuariais são reco-
nhecidos imediatamente em outros resultados abrangentes. Essas obrigações 
são avaliadas, anualmente, por atuários independentes qualificados. 3.13 Remu-
nerações com base em ações. A controladora final da Empresa, Unisys Corpo-
ration, opera uma série de planos de remuneração com base em ações, liquidados 
com ações. Segundo esse plano, os funcionários (diretores) da Empresa são re-

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Nota 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 5 266.680 226.224 266.926 226.258
Contas a receber de clientes 6 165.605 157.690 165.605 157.690
Estoques 7 7.605 14.973 7.605 14.973
Imposto de renda e contribuição social 
a recuperar 8 - - 763 710
Impostos a recuperar 8 3.166 27.063 3.166 27.063
Depósitos judiciais 11 1.007 4.221 1.119 5.148
Outros créditos e valores a receber 13.482 17.831 14.071 18.351

457.545 448.002 459.255 450.193
Não circulante
Contas a receber de clientes 6 158 495 158 495
Empréstimos com partes relacionadas 10 72.533 68.775 59.430 57.132
Contas a receber com partes 
relacionadas 10 261.292 222.060 304.145 261.094
Depósitos judiciais 11 44.171 39.846 51.169 47.183
Ativo do plano de pensão 16 - 664 - 664
Imposto de renda e contribuição social 
a recuperar 8 - - 1.815 1.780
Impostos a recuperar 8 - 11.276 1.742 13.007
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 9 52.154 48.496 53.256 49.619
Outros créditos e valores a receber 9.619 7.871 10.887 9.253

439.927 399.483 482.602 440.227
Investimento 12 35.928 34.202 - -
Imobilizado 13 25.824 27.729 27.342 28.970
Intangível 2.783 3.629 2.783 3.629

64.535 65.560 30.125 32.599
Total do ativo 962.007 913.045 971.982 923.019

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante Nota 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 38.605 35.026 39.184 36.535
Obrigações trabalhistas 14 31.556 32.728 32.252 33.545
Imposto de renda e contribuição social 
a pagar 6.520 4.303 6.520 4.303
Impostos e contribuições a recolher 15 85.669 74.001 89.195 76.889
Receita diferida 26 8.213 11.178 8.213 11.178
Provisão para contingência 18 5.550 4.314 5.684 4.758
Financiamento - Direito de uso 5.325 - 5.724 -
Outras 148 602 148 602

181.586 162.152 186.920 167.810
Não circulante
Impostos e contribuições a recolher 15 39.866 35.627 41.858 37.599
Passivo do plano de assistência médica 16 20.279 19.054 20.279 19.054
Receita diferida 26 8.867 5.042 8.867 5.042
Contas a pagar com partes relacionadas 10 244.162 209.908 255.524 219.271
Provisão para contingências 18 25.476 22.964 26.035 24.763
Provisão para perda em investimentos 12 9.526 8.818 - -
Financiamento - Direito de uso 4.474 - 4.728 -
Outras 6.487 6.769 6.487 6.769

359.137 308.182 363.778 312.498
Patrimônio líquido 19
Capital social 180.900 180.900 180.900 180.900
Reserva de capital 310 830 310 830
Reserva de lucros 23.412 17.991 24.412 17.991
Ajustes de avaliação patrimonial 8.070 8.291 8.070 8.291
Lucros acumulados 208.592 234.699 208.592 234.699
Total Patrimônio líquido 421.284 442.711 421.284 442.711
Total do passivo e patrimônio líquido 962.007 913.045 971.982 923.019

Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva  
de capital Reserva legal

Ajustes de 
 avaliação patrimonial

Lucros  
acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 180.900 1.136 10.207 10.112 150.505 352.860
Lucro líquido do exercício - - - - 155.681 155.681
Juros sobre Capital Próprio pago - - - - (18.800) (18.800)
Reserva Legal - - 7.784 - (7.784) -
Dividendos Pagos - - - - (44.732) (44.732)
Outros - - - - (171) (171)
Ganhos atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos - - - (1.821) - (1.821)
Plano de opção de ações - (306) - - - (306)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 180.900 830 17.991 8.291 234.699 442.711
Lucro líquido do exercício - - - - 108.410 108.410
Reserva Legal - - 5.421 - (5.421) -
Dividendos Pagos - - - - (129.096) (129.096)
Outros - - - - - -
Ganhos atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos - - - (221) - (221)
Plano de opção de ações - (520) - - - (520)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 180.900 310 23.412 8.070 208.592 421.284

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
Receita operacional líquida Nota 2019 2018 2019 2018
Receita líquida de produtos 21.959 24.471 21.959 24.471
Receita líquida de serviços 655.711 601.700 657.397 602.673

20 677.670 626.171 679.356 627.144
Custo dos produtos vendidos (16.012) (22.465) (16.012) (22.465)
Custo dos serviços prestados (333.203) (290.093) (328.322) (284.660)

21 (349.215) (312.558) (344.334) (307.125)
Lucro bruto 328.455 313.613 335.022 320.019
Receitas (despesas) 
operacionais
Gerais e administrativas 22 (156.629) (149.361) (161.409) (155.008)
Outras receitas operacionais 23 9.403 32.345 9.406 32.623

(147.226) (117.016) (152.003) (122.385)
Resultado de equivalência 
patrimonial 12 1.018 2.830 - -
Lucro operacional antes do 
resultado financeiro e dos 
tributos sobre o lucro 182.247 199.427 183.019 197.634
Resultado financeiro
Receita financeira 24 19.644 65.556 21.048 71.089
Despesa financeira 24 (38.908) (40.066) (40.228) (41.433)

(19.264) 25.490 (19.180) 29.656
Lucro antes do imposto de 
renda e contribuição social 162.983 224.917 163.839 227.290
Imposto de renda e 
contribuição social - corrente 25 (58.231) (44.076) (59.066) (46.270)
Imposto de renda e 
contribuição social - diferido 25 3.658 (25.160) 3.637 (25.339)
Lucro líquido do exercício 108.410 155.681 108.410 155.681

As notas explicativas são parte integrante das 
 demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 108.410 155.681 108.410 155.681
Outros resultados abrangentes – Itens 
que não serão reclassificados para o 
resultado Benefícios a empregados (221) (1.821) (221) (1.821)
Total do resultado abrangente 108.189 153.860 108.189 153.860

As notas explicativas são parte integrante das 
 demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 108.410 155.681 108.410 155.681
Ajustes ao lucro líquido do exercício:
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos (6.658) 25.160 (3.637) 25.339
Depreciação e amortização 25.172 16.903 25.927 17.323
Baixa de ativo imobilizado 36 411 36 411
Baixa de Intangível - - - -
Resultado da equivalência patrimonial (1.018) (2.830) - -
Provisão para perda de crédito esperada 6.982 1.808 6.982 1.808
Juros provisionados de partes relacionadas (3.131) (2.713) (3.131) (2.713)
Variaçao cambial emprestimos partes 
relacionadas (2.299) (8.357) (2.299) (8.357)
Variação monetária de contingências 3.144 2.716 3.144 2.716
Provisão/(Reversão) para contingências 605 (4.140) (1.049) (4.342)
Variação monetaria ativa de impostos a 
recuperar (633) (24.534) (633) (24.534)
Despesa com plano de pensão, assistência 
médica e pagamento baseado em ações 1.148 1.041 1.148 1.041

134.758 161.146 134.898 164.373
Redução (aumento) nos ativos e 
Aumento (redução) dos passivos:
Contas a receber (14.560) (37.682) (14.560) (37.682)
Estoques 7.368 1.704 7.368 1.704
Impostos a recuperar 3.937 (17.975) 3.838 (18.010)
Outros créditos e valores a receber 4.349 309 4.394 (1.460)
Transações com Partes relacionadas (1.847) (14.300) (3.676) (2.225)
Depósitos judiciais (1.111) 4.690 43 4.243
Fornecedores 3.579 (6.958) 2.648 (6.103)
Obrigações trabalhistas (1.172) 4.852 (1.293) 5.078
Receitas diferidas 860 (7.116) 860 (7.116)
Impostos e contribuições a recolher 15.907 15.601 16.679 16.665
Outros passivos /ativos (2.484) (7.034) (2.484) (7.034)
Imposto de renda e contribuição social pagos 34.086 14.918 34.739 14.918

48.912 (48.991) 47.903 (37.022)
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais 183.670 112.155 182.801 127.351
Fluxos de caixa das atividades de 
investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (5.403) (5.769) (5.426) (6.181)
Emprestimos com partes relacionadas – 
Concedido (1.460) (2.110) - -
Dividendos Recebidos - 17.090 - -
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
nas) atividades de investimentos (6.873) 9.211 (23.489) (6.181)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Direito de Uso (7.225) - (7.611) -
Dividendos e juros sobre o capital próprio 
pagos (129.096) (63.532) (129.096) (63.532)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamentos (136.351) (63.532) (136.351) (63.532)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 40.456 57.834 40.668 57.638
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 266.680 226.224 266.926 226.258
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 226.224 168.390 226.258 168.620
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 40.456 57.834 40.668 57.638

As notas explicativas são parte integrante das 
 demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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munerados por instrumentos de patrimônio líquido (opções) da Unisys Corpora-
tion, caso sejam atendidas condições estabelecidas no plano. Mesmo que a obri-
gação de entregar as ações da Unisys Corporation para os funcionários aderidos 
ao plano não esteja com a Empresa, esta transação é tratada pela Empresa como 
transação de pagamento baseado em ações liquidadas com títulos patrimoniais. 
O valor justo dos serviços do empregado, recebidos em troca da outorga de op-
ções, é reconhecido como despesa com o aumento correspondente reconhecido 
no patrimônio líquido como “plano de opção de ações”. O valor total a ser debitado 
é determinado mediante a referência ao valor justo das opções outorgadas, ex-
cluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direitos com base no 
serviço e no desempenho que não são do mercado (por exemplo, rentabilidade, 
metas de aumento de vendas e permanência no emprego por um período de 
tempo específico). O valor total da despesa é reconhecido durante o período no 
qual o direito é adquirido, período durante o qual as condições específicas de 
aquisição de direitos devem ser atendidas.  3.14 Reconhecimento de receita. 
Considerando a adoção inicial do CPC 47, no exercício de 2018 houve alteração 
na forma de reconhecimento da receita operacional da Unisys. Anteriormente, o 
reconhecimento da receita ocorria, com base no CPC 30, na transferência dos 
riscos e benefícios para o cliente, sendo este dependente de ateste do cliente. Nos 
termos do CPC 47, a receita é reconhecida para retratar a transferência de bens 
ou de serviços aos clientes por um valor que reflita a contraprestação à qual Unisys  
espera ter direito em troca dos referidos bens ou serviços. No exercício de 2018, 
Unisys adequou seu processo de reconhecimento de receitas à nova norma con-
tábil. Para atendimento à norma, a Empresa analisou a necessidade de modifica-
ção com base no modelo de 5 etapas estabelecido pelo mercado, a saber: 1. 
Identificar o contrato com o cliente; 2. Identificar as obrigações de desempenho; 3. 
Determinar o preço da transação; 4. Alocar o preço da transação; e 5. Reconhecer 
a receita quando (ou à medida que) a entidade satisfizer uma obrigação de desem-
penho. Em relação às etapas 1, 2, 3 e 4, não foi identificada necessidade de modi-
ficação nos procedimentos, uma vez que todos os serviços prestados pela Unisys 
são objeto de instrumento contratual, alocado com base na efetiva prestação de 
serviço e de acordo com a unidade de medida de cada serviço prestado pela Em-
presa. Com em relação à etapa 5, anteriormente, o reconhecimento ocorria, com 
base no CPC 30, na transferência dos riscos e benefícios para o cliente, que se 
efetivava após ateste do cliente. A partir de 1 de janeiro de 2019 o critério de reco-
nhecimento da receita foi adequado à luz do CPC 47, passando a considerar a 
transferência do controle. 3.15 Perdas para crédito esperado. São constituídas 
de acordo com os procedimentos e critérios definidos pela administração, que in-
clui a análise das faturas a receber vencidas ou não vencidas. O cálculo considera 
o histórico de cada cliente assim como indicadores de desempenho obtido com a 
área de Collection da empresa. Em relação ao CPC 48, com aplicação a partir de 
janeiro de 2018, houve alteração no tratamento dado ao cálculo das Perdas esti-
madas em créditos de liquidação duvidosa. A metodologia anterior a aplicação do 
CPC 48 para o cálculo da Provisão de Devedores Duvidosos considerava apenas 
as faturas vencidas do nosso Contas a Receber. A atual metodologia leva em 
consideração todo o historico de recebimento e desempenho de nossos clientes 
independemente de se encontrarem vencidos ou não. 4 Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Em-
presa use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. 
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem provisão para deve-
dores duvidosos, imposto de renda diferido ativo, provisão para contingências, 
provisão para obsolescência, mensuração de instrumentos financeiros e posição 
do plano de beneficio definido e pagamento baseado em ações. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determina-
ção. A Empresa revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente. 5 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem ativos fi-
nanceiros mensurados a valor justo, conforme abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e bancos 15.517 6.732 15.763 6.766
Aplicações financeiras 251.163 219.492 251.163 219.492

266.680 226.224 266.926 226.258
As aplicações financeiras constituem-se de Certificados de Depósitos Bancários - 
CDB, indexados à variação dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI de 
instituições de primeira linha. Tais aplicações possuem alta liquidez e não possuem 
qualquer tipo de restrição. Sempre que necessário, a Empresa resgata suas aplica-
ções financeiras para atender necessidades eventuais de caixa, sem que incorra 
em qualquer tipo de multa ou desconto. A exposição máxima ao risco de crédito na 
data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas é 
o valor contábil de aplicações financeiras em CDBs. 
6 Contas a receber de clientes Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Clientes governo 109.993 112.972 109.993 112.972
Clientes comerciais 74.150 56.611 74.150 56.611
Provisão para perdas de crédito esperada (18.381) (11.398) (18.381) (11.398)

165.763 158.185 165.763 158.185
Circulante 165.605 157.690 165.695 157.690
Não circulante 158 495 158 495
As contas a receber não possuem caráter de financiamento e estão avaliadas e re-
gistradas inicialmente pelo valor justo. A Empresa possui duas classes distintas de 
clientes: (i) clientes governo, representada por entidades cujas atividades estão di-
retamente previstas no orçamento governamental ou aquelas entidades nas quais 
o governo detém participação superior a 50% da entidade; e (ii) clientes comerciais, 
representada pelos demais clientes não relacionados ao governo. Controladora 
e Consolidado. Em 31 de dezembro de 2019, as contas a receber de clientes a 
vencer, totalizam R$ 157.046 (2018: R$ 139.257). Em 31 de dezembro de 2019, as 
contas a receber, no valor de R$ 8.717 (2018: R$ 18.929), estavam vencidas, mas 
não impaired. Essas contas referem-se a uma série de clientes independentes que 
não têm histórico recente de inadimplência.

2019 2018
Gover-

no
Comer-

cial Total
Gover-

no
Come-

rical Total
A vencer 94.798 62.247 157.046 103.613 35.644 139.257
Vencidos:
De 1 a 30 dias 1.199 5.662 6.861 4.626 3.217 7.843
De 31 a 60 dias 2.505 3.271 5.776 813 1.968 2.781
De 61 a 90 dias 1.713 146 1.858 463 1.645 2.108
De 91 a 180 dias 3.310 508 3.817 415 1.556 1.971
De 181 a 360 dias 2.250 85 2.335 682 4.073 4.755
De 361 a 540 dias 11 154 165 706 2.381 3.087
Acima de 540 dias 4.207 2.077 6.284 1.655 6.127 7.782
(-) Provisão para per-
das de crédito esperada (16.369) (2.012) (18.381) (7.363) (4.035) (11.398)
Total 93.624 72.139 165.763 105.610 52.576 158.185
As movimentações na provisão para perdas de contas a receber de clientes são 
as seguintes:

2019 2018
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2019 (11.398) (8.184)
Provisão para perdas de credito esperada (6.983) (3.214)
Saldo final em 31 de dezembro de 2019 (18.381) (11.398)
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram registradas 
no resultado do exercício como “outras despesas operacionais”. Os valores debitados 
à conta de provisão são calculados considerando a expectativa de perda futura da 
carteira por cliente . A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação 
das demonstrações financeiras individuais é o valor contábil de cada classe de contas 
a receber mencionada acima. A Empresa não mantém nenhuma garantia como título. 
7 Estoques Controladora e Consolidado

2019 2018
Peças 10.999 15.392
Equipamentos 6.492 5.290
Provisão para obsolescência (9.886) (5.709)

7.605 14.973
8 Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
IPI - - 5 5
PIS/COFINS - - 47 36
ICMS - - 1.690 1.690
INSS (*) 3.166 38.339 3.166 38.339

3.166 38.339 4.908 40.070
Circulante 3.166 27.063 3.166 27.063
Não circulante - 11.276 2.742 13.007
(*) Decisão judicial final favorável à Empresa (trânsito em julgado), garantindo o reco-
nhecimento ao crédito de INSS de terceiros pago em parcelamento por suposta falta 
de documentação. A compensação será efetuada através de perdcomp mensalmente. 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Imposto de Renda - - 1.906 1.864
Contribuição Social - - 672 626

- - 2.578 2.490
Circulante - - 763 710
Não circulante - - 1.815 1.780
9 Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e a contri-
buição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, 
a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias 
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente 
para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na ex-
tensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser 
utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de 
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cená-
rios econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo de imposto diferido 71.055 64.621 72.157 65.384
71.055 64.621 72.157 65.384

Passivo de imposto diferido (18.901) (15.764) (18.901) (15.764)
(18.901) (15.764) (18.901) (15.764)

52.154 48.496 53.256 49.619
Controladora Consolidado

Impostos diferidos calculados sobre: 2019 2018 2019 2018
Provisão para contingências e outros impostos 10.462 9.123 10.658 9.343
Provisão para fornecedores e outras provisões 28.442 26.325 29.358 27.228
Provisão para desvalorização 
investimento em incentivos fiscais 6.358 6.358 6.358 6.358
Provisão para perda de credito esperada 5.195 2.284 5.195 2.284
Provisão para perda em contratos 4.453 3.864 4.453 3.864
Provisão para obsolescência 3.361 1.941 3.361 1.941
Prejuízo fiscal - 3.480 - 3.480
Plano de pensão e assistência médica 6.895 6.252 6.895 6.252
Receita diferida 4.994 5.114 4.994 5.114
Partes Relacionadas 39 18 39 18
Receita reconhecida porém não faturada (18.609) (16.090) (18.609) (16.090)
Outros 564 (173) 564 (173)

52.154 48.496 53.256 49.619

A movimentação líquida da conta de imposto de renda diferido é a seguinte:
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Em 1º de janeiro 48.496 72.630 72.630 73.932
Receita/(despesa) da demonstração do 
resultado (Nota Explicativa nº 26) 3.658 (25.160) (25.160) (25.339)
Imposto diferido - Outros resultados 
abrangentes - 1.026 - 1.026

52.154 48.496 48.496 49.619
Expectativa de realização 2019 2018
2019 - 28.554
2020 33.773 3.960
2021 3.069 3.752
2022 2.909 2.211
2023 4.541 10.019
2024 7.862 -

52.154 48.496
10 Transações com partes relacionadas. A Empresa é controlada pela Unisys 
South America L.L.C. que detém 99,99% das ações da entidade. A controladora 
final da Empresa é Unisys Corporation (constituída nos Estados Unidos das Ame-
ricas). Os principais saldos de ativos e passivos, bem como as transações que in-
fluenciaram os resultados dos exercícios, relativos a operações com partes relacio-
nadas, decorrem de transações com a controladora e com as empresas ligadas. 
Vendas de produtos e serviços - Controladora. As seguintes transações foram 
conduzidas com partes relacionadas:
Vendas de produtos: 2019 2018
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 97 64
Compra de produtos:
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 4.432 4.132
Compra de Servicos
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 134.568 102.838
Receita de Juros Intercompany
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 3.131 2.713
Vendas de serviços:
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 
(serviços jurídicos e administrativos) 21.537 11.742
Transações com partes relacionadas - Controladora

2019
Valores a 

receber
Empréstimos 

concedidos
Valores a 

pagar
Saldo 

líquido
Unisys Sudamericana 3.543 59.430 - 62.973
Uruguai Ushuo 94.159 - - 94.159
Unisys Corporation 112.565 - (220.268) (107.704)
Unisys Tecnologia 18 13.103 - 13.121

- - - -
Unisys Europe Finance - - (9.844) (9.844)
Unisys Informática 2.190 - - 2.190
Outros 48.817 - (14.049) 34.767

261.292 72.533 (244.162) 89.663
2018

Valores a 
receber

Empréstimos 
concedidos

Valores a 
pagar

Saldo 
líquido

Unisys Sudamericana 1.118 57.132 - 58.250
Uruguai Ushuo 87.428 - - 87.428
Unisys Corporation 96.476 - (191.064) (94.589)
Unisys Tecnologia 399 11.643 - 12.042

- - - -
Unisys Europe Finance - - (11.291) (11.291)
Unisys Informática 2.905 - - 2.905
Outros 33.734 - (7.552) 26.181

222.060 68.775 (209.908) 80.927
Transações com partes relacionadas - Consolidado

2019
Valores a 

receber
Empréstimos 

concedidos
Valores a 

pagar
Saldo 

líquido
Unisys Sudamericana 3.550 59.430 (231.500) (168.520)
Uruguai Ushuo 94.159 - - 94.159
Unisys Corporation 157.257 - - 157.257
Unisys Europe Finance - - (9.844) (9.844)
Outros 49.179 - (14.180) (34.999)

304.145 59.430 (255.524) (108.051)
2018

Valores a 
receber

Empréstimos 
concedidos

Valores 
a pagar

Saldo 
líquido

Unisys Sudamericana 1.118 57.132 - 58.250
Uruguai Ushuo 87.428 - - 87.428
Unisys Corporation 138.572 - (200.343) (61.771)
Unisys Europe Finance - - (11.291) (11.291)
Outros 33.976 - (7.637) 26.339

261.094 57.132 (219.271) 98.955
Os emprestimos entre partes relacionadas foram concedidos a uma taxa de juros 
de Libor +3%. Nenhuma provisão foi necessária em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 para os empréstimos com partes relacionadas. A exposição máxima ao risco 
de crédito na data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas é o valor contábil de empréstimos concedidos e contas a receber 
com partes relacionadas apresentados acima. Remuneração do pessoal-chave 
da administração. Em 2019, a remuneração do pessoal-chave da administração, 
que contempla a Direção da Empresa, totalizou R$ 6.509. (R$ 5.819 em 2018) e 
incluí salários e benefícios. A remuneração baseada em ações está divulgada na 
nota explicatica nº 17. 
11 Depósitos judiciais Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Tributária 40.143 40.561 46.691 47.160
Trabalhista 5.035 3.506 5.597 5.170

45.178 44.067 52.288 52.331
Circulante 1.007 4.221 1.119 5.148
Não circulante 44.171 39.846 51.169 47.183
12 Investimento em controladas Controladora

2019 2018
Unisys Informática 35.928 34.202
Unisys Tecnologia (provisão para perda em investimento) (a) (9.526) (8.818)

26.402 25.384
(a) Referente à patrimônio líquido negativo.
31 de dezembro de 2019 - Empresas Informática Tecnologia
Patrimônio líquido 35.928 (9.526)
% participação 99.99% 99.99%
Valor do investimento 35.928 (9.526)
31 de dezembro de 2018 - Empresas Informática Tecnologia
Patrimônio líquido 34.202 (8.818)
% participação 99,99% 99,99%
Valor do investimento 34.202 (8.818)

2019 2018
Em 1º de janeiro de 2019 25.384 39.645
Participação nos lucros de controladas 1.018 2.830
Dividendos Distribuídos - (17.091)
Em 31 de dezembro de 2019 26.402 25.384
Segue abaixo a participação da Empresa nos resultados das principais controladas 
diretas, todas empresas de capital fechado, como também no total de seus ativos 
e passivos:
31 de dezembro de 2019 Ativo Passivo Receita líquida Lucro
Unisys Informática 56.686 20.758 15.572 1.726
Unisys Tecnologia 4.528 14.054 - (708)
31 de dezembro de 2018 Ativo Passivo Receita líquida Lucro
Unisys Informática 53.491 (19.289) 16.020 4.753
Unisys Tecnologia 5.633 (14.451) - (1.923)

13 Imobilizado.
a. Controladora 

Em 31 de dezembro 
de 2017

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Edifica-
ções e 
benfei-
torias

Móveis 
e uten-

sílios

Equipa-
mentos 
de pro-
cessa-
mento 
de da-

dos

Bens 
Alu-

gudos 
(Direi-
to de 
Uso) Total

Custo 72.939 30.402 25.263 206.197 - 334.801
Depreciação 
acumulada (66.292) (16.708) (16.266) (197.771) - (297.037)
Valor Contábil 
Líquido 6.647 13.694 8.997 8.426 - 37.764
Aquisições 910 280 89 3.908 - 5.187
Alienações (417) (47) (568) (10.065) - (11.097)
Baixa CPC 47 - - - (1.264) - (1.264)
Depreciação do 
exercício (2.964) (4.928) (1.237) (4.418) - (13.547)
Baixa de depreciação 366 21 238 10.061 - 10.686
Movimentação 
Líquida (2.105) (4.674) (1.478) (1.778) - (10.035)
Em 31 de dezembro 
de 2018
Custo 73.433 30.636 24.784 198.776 - 327.629
Depreciação acumulada (68.891) (21.616) (17.265) (192.128) - (299.900)
Valor Contábil 
Líquido 4.542 9.020 7.519 6.648 - 27.729
Saldo de Abertura – 
CPC06 - - - - 16.438 16.438
Aquisiçoes 433 241 - 3.130 616 4.420
Alienações (249) (197) (1.322) - - (1.768)
Baixa CPC 47 - - - (664) - (664)
Depreciação do 
exercício (1.946) (5.806) (1.178) (5.103) (8.030) (22.063)
Baixa de depreciação 248 178 1.306 - - 1.732
Movimentação 
Líquida (1.514) (5.584) (1.194) (2.637) 9.024 (1.905)
Em 31 de dezembro 
de 2019
Custo 73.616 30.679 23.463 201.242 17.054 346.054
Depreciação 
acumulada (70.588) (27.243) (17.138) (197.231) (8.030) (320.230)
Valor Contábil 
Líquido 3.028 3.436 6.325 4.011 9.024 25.824

d. Consolidado

Em 31 de Dezembro 
de 2017

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Edifica-
ções e 
benfei-
torias

Móveis 
e uten-

sílios

Equipa-
mentos 
de pro-
cessa-

mento de 
dados

Bens 
Alu-

gudos 
(Direi-
to de 
Uso) Total

Custo 75.046 31.947 26.255 207.968 - 341.216
Depreciação acumulada (68.051) (17.475) (17.139) (199.542) - (302.207)
Valor Contábil 
Líquido 6.995 14.472 9.116 8.426 - 39.009
Aquisições 1.268 317 91 3.935 - 5.611
Alienações (419) (47) (585) (10.065) - (11.116)
Baixa CPC 47 - - - (1.264) - (1.264)
Depreciação do 
exercício (3.201) (5.086) (1.257) (4.418) - (13.962)
Baixa de depreciação 368 21 242 10.061 - 10.692
Movimentação Líquida (1.984) (4.795) (1.509) (1.751) - (10.039)
Em 31 de Dezembro 
de 2018
Custo 75.895 32.219 25.761 200.600 - 334.447
Depreciação 
acumulada (70.884) (22.542) (18.154) (193.925) - (305.477)
Valor Contabil Liquido 5.011 9.677 7.607 6.675 - 28.970
Saldo de Abertura – 
CPC06 - - - - 17.447 17.447
Aquisições 437 260 - 3.130 616 4.443
Alienações (249) (197) (1.322) - - (1.768)
Baixa CPC 47 - - - (664) - (664)
Depreciação do 
exercício (2.166) (5.965) (1.198) (5,.103) (8.386) (22.818)
Baixa de depreciação 248 178 1306 - - 1.732
Movimentação Líquida (1.730) (5.724) (1.214) (2.637) 9.677 (1.628)
Em 31 de Dezembro 
de 2019
Custo 76.082 32.281 24.440 203.066 18.063 353.932
Depreciação acumulada (72.801) (28.328) (18.047) (199.028) (8.386) (326.500)
Valor Contabil 
Liquido 3.281 3.953 6.393 4.038 9.677 27.342
14 Obrigações trabalhistas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Férias a pagar 15.266 15.457 15.871 15.988
Participações no resultado 6.215 6.668 6.215 6.668
Bônus e comissões a pagar 3.014 5.448 3.094 5.448
Indenização 3.810 1.672 3.810 1.762
Provisão para dissidio salarial 2.391 2.711 2.391 2.711
Outros 860 772 871 968

31.556 32.728 32.252 33.545
15 Impostos e contribuições a recolher Controladora Consolidado
Imposto sobre transações entre empresas 2019 2018 2019 2018
do grupo 115.722 99.032 120.840 103.590
INSS 2.439 2.717 2.578 2.839
Outros 7.374 7.880 7.635 8.059

125.535 109.628 131.053 114.488
Circulante 85.669 74.001 89.195 76.889
Não circulante 39.866 35.627 41.858 37.599
Os Impostos sobre transações entre empresas do grupo incluem ISS, Pis, Cofins, 
Cide e Imposto de Renda na Fonte sobre importação de bens e serviços. 16 Planos 
de benefício definido - Controladora e consolidado. a. Plano de pensão. A Em-
presa opera plano de pensão de benefício definido no Brasil com base no salário do 
funcionário e no tempo de serviço do mesmo. O plano é financiado externamente, 
onde os ativos do plano são mantidos em trustes, fundações ou entidades similares. 
As entidades são regidas pelas regulamentações locais, como também pela relação 
da Empresa com seus agentes fiduciários (ou equivalentes) e a composição dos 
mesmos. Os valores reconhecidos no balanço patrimonial são os seguintes:

2019 2018
Valor presente da obrigação atuarial 21.624 17.618
Valor justo dos ativos (18.634) (18.282)
Superávit do plano 2.990 (664)
Limite dos ativos (asset ceiling) - -
Ativo atuarial total 2.990 (664)
Receitas/(despesas) reconhecidas na demonstração de 
resultado:
Custo financeiro 1.599 1.603
Retorno esperado sobre os ativos do plano (1.648) (1.795)
Limite dos ativos (asset ceiling) - 43

(49) (149)
Redimensionamento de Custo incluido em outros resultados 
abrangentes:
Efeito da alteração de premissas demogréficas - -
Efeito de alteração de premissa financeira 3.904 (101)
Efeito da experiência do plano (54) 1.057
Rendimento sobre o valor justo do plano (147) 459
Limite dos ativos (asset ceiling) - (469)

3.703 946
A movimentação do valor presente das obrigações atuariais de benefício definido 
durante o exercício é demonstrada a seguir: 2019 2018
Saldo inicial 17.618 16.412
Custo financeiro 1.599 1.603
Benefícios pagos (1.443) (1.354)
Ganhos/ atuariais 3.850 957

21.624 17.618
A movimentação do valor justo dos ativos do plano durante o exercício é 
demonstrada a seguir: 2019 2018
Saldo inicial 18.282 18.300
Retorno esperado do ativo para o plano 1.648 1.795
Benefícios pagos (1.443) (1.354)
Ganhos/(perdas) atuariais 147 (459)

18.634 18.282
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes: 2019 2018
Taxa de desconto 6,61% 9,46%
Taxa de inflação 3.6% 4,2%
Retorno esperado sobre os ativos do plano 6,61% 9,46%
Aumentos de planos de pensão futuros 3,6% 4,2%
Essas tábuas se traduzem em uma expectativa média de vida em anos de um pensionista:

2019 2018
Aposentadoria hoje (idade atual 65 anos). 20,5 20,5
Aposentadoria em 25 anos (idade atual 40 anos). 20,5 20,5
O retorno esperado sobre os ativos do plano é determinado mediante a consi-
deração dos retornos disponíveis sobre os ativos que apóiam a atual política de 
investimento. Os rendimentos esperados sobre os investimentos de juros fixos 
baseiam-se em rendimentos brutos de resgate na data do balanço. Os retornos 
esperados sobre os investimentos de capital e de bens refletem as taxas reais de 
longo prazo do retorno obtido nos mercados respectivos. b. Plano de Assistência 
Médica Veteranos. A Empresa opera um plano de assistência médica. O método 
de contabilização, as premissas e frequências das avaliações atuariais são seme-
lhantes as do plano de pensão. O plano de assistência médica não é financiado. 
Os valores reconhecidos são os seguintes:
Despesas reconhecidas na demonstração de resultado: 2019 2018
Custo financeiro 1.716 1.495

1.716 1.495
Resultado da Obrigacao reconhecidas na demonstração de 2019 2018
resultado abrangente:
Efeito das alterações de premissas demográficas - 251
Efeito na alteração das premissas financeiras 2.433 (262)
Efeito da experiencia do plano (5.914) 1.823

(3.481) 1.812
A movimentação do valor presente das obrigações atuariais de benefício definido 
durante o exercício é demonstrada a seguir: 

2019 2018
Saldo inicial 19.054 15.746
Custo financeiro 1.716 1.496
Perdas/(ganhos) atuariais (3.481) 1.812

17.289 19.054
17 Remunerações com base em ações - Controladora e consolidado. A con-
troladora final da Empresa, Unisys Corporation, opera uma série de planos de 
remuneração com base em ações, liquidados com ações. Segundo esse plano, 
os funcionários (diretores) da Empresa são remunerados por instrumentos de pa-
trimônio líquido (opções) da Unisys Corporation, caso sejam atendidas condições 
estabelecidas no plano. Mesmo que a obrigação de entregar as ações da Unisys 
Corporation para os funcionários aderidos ao plano não esteja com a Empresa, 
esta transação é tratada pela Empresa como transação de pagamento baseado 
em ações liquidadas com títulos patrimoniais. Há dois planos implementados pela 
Unisys Corporation: plano de outorga das opções de compra de ações e plano 
de outorga de ações. A aderência ao plano, quantidade dos funcionários e ações 
(opções) a serem outorgadas é determinado e aprovado pelo Comitê de Remu-
neração do Conselho da Unisys Corporation. O período de aquisição dos planos 
é determinado na data de outorga e geralmente é de três anos. O valor justo das 
opções e ações dos planos é definido na data de outorga com base no preço de 
fechamento da ação da Unisys Corporation na Bolsa de Valores de Nova York. As 
variações na quantidade de opções e ações em aberto e seus correspondentes 
preços médios ponderados do exercício estão apresentados a seguir:

2019 2018

Em 1º de

Preço 
médio 

de exer-
cício 

por 
ação em 

reais
Op-

ções

Preço 
médio 

de exer-
cício por 
ação em 

reais Ações

Preço 
médio 

de exer-
cício por 
ação em 

reais Opções

Preço 
médio 

de exer-
cício 

por 
ação em 

reais Ações
janeiro 10,03 10.800 - - 15,65 16.904 - -
Outorgadas - - - - 27,44 296 - -
Vencidas 75,31 (6.900) - - 51,37 (6.400) - -
Em 31 de 
dezembro 9,28 3.900 - - 10,03 10.800 - -
Plano de opção de compra de ações: 2019 2018
Reserva de capital (em milhares de R$) 298 818
Número de opções a exercer (quantidade) 3.900 10.800
Total registrado no patrimônio líquido 298 818
Efeito anual no resultado (520) (306)
As opções de compra de ações em aberto no final do exercício têm as seguintes 
datas de vencimento e preços de exercício:
Data de vencimento Opções
05/02/2022 3.900

3.900
18 Provisão para contingências. A Empresa é parte (pólo passivo) em ações 
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governa-
mentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tribu-
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tárias e trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus asses-
sores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão 
em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas 
com as ações em curso, como se segue: 
Controladora
Tributárias: 2019 2018
ICMS 812 663
PIS/Cofins 2.058 2.016
Civil 405 3.028
Trabalhistas 27.751 21.571

31.026 27.278
Circulante 5.550 4.314
Não circulante 25.476 22.964
A movimentação das provisões para contingências nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 pode ser assim demonstrada: 2019 2018
Saldo inicial antes de compensar depósitos judiciais 27.278 28.702
Adições 11.621 11.642
Juros/atualizações 3.144 2.716
Reversões (11.017) (15.782)
Saldo final 31.026 27.278
Consolidado
Tributárias: 2019 2018
ICMS 833 685
PIS/Cofins 2.058 2.016
Civil 405 3.028
Trabalhistas 28.423 23.792

31.719 29.521
Circulante 5.684 4.758
Não circulante 26.035 24.763
A movimentação das provisões para contingências nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 pode ser assim demonstrada:

2019 2018
Saldo inicial 29.521 30.968
Adições 11.643 12.177
Juros/atualizações 3.321 2.993
Reversões (12.766) (16.617)

31.719 29.521
Saldo final 31.719 29.521
Em 2019, existem outros processos tributários significativos avaliados pelos as-
sessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$ 436.938, 
com carta de fiança totalizando R$ R$ 437.619 para os quais nenhuma provisão 
foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não 
requerem sua contabilização, distribuídos nas seguintes causas:
2019
Auto de Infração ISS 138.789
Auto de Infração ICMS 77.219
Finsocial 49.935
Compensacao de Tibutos com Creditos de Terceiros 58.117
Plano Real 41.629
Auto de Infração IR E CS 24.615
Divergencia em DCTF 6.007
Divergencia em Perdcomp 32.744
Auto de Infração INSS 4.431
Diversos Auto de Infração 3.452

436.938
2018
Auto de Infração ISS 129.247
Auto de Infração ICMS 73.651
Finsocial 49.309
Compensacao de Tibutos com Creditos de Terceiros 54.056
Plano Real 38.345
Auto de Infração IR E CS 31.024
Divergencia em DCTF 5.962
Divergencia em Perdcomp 29.950
Auto de Infração INSS 4.431
Diversos Auto de Infração 3.353

419.328
Em conformidade com a legislação em vigor, as declarações de imposto de renda 
da Empresa correspondentes aos cinco últimos anos estão sujeitas à revisão e o 
eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais. Demais impostos e 
contribuições estão sujeitos a revisões similares por prazos prescricionais variáveis. 
19 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social é representado por 6.030 
quotas no valor nominal de R$ 30.000,00 de posse das seguintes Empresas:

Em milhares de 
quotas

Em milhares de 
quotas

2019 % 2018 %
Unisys South America L.L.C 6 99,99 6 99,99
Unisys Shouth America Holding B.V. - 0,01 - 0,01
Total 6 100 6 100
b. Reserva de lucros. A reserva de lucros é composta pela reserva legal. A reserva 
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício 
e não poderá exceder vinte por cento do capital social. A reserva legal tem por fim 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para com-
pensar prejuízo e aumentar o capital. c. Reserva de capital. A reserva de capital é 
constituída: (a) Pelo plano de remuneração baseado em ações, conforme detalhado 
no Nota explicativa nº 17. (b) O valor remanescente do acervo líquido da Datamec, 
equivalente a R$ 12. d. Dividendos e juros sobre capital próprio - Controladora. 
Os dividendos e os juros sobre o capital próprio foram apurados de acordo com as 
disposições estatutárias e a legislação societária brasileira, como segue:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 108.410 155.681
Reserva Legal (5.421) (7.784)
Base de cálculo dos dividendos 102.989 147.897
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Dividendos de periodos anteriores e juros sobre o capital 
próprio pagos no exercício (129.096) 63.532
Total de dividendos e juros sobre o capital próprio 
pagos (129.096) 63.532
e. Ajuste de Equivalência Patrimonial. O ajuste de avaliação patrimomial é referen-
te aos ganhos atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos (nota 16).
20 Receita operacional líquida Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Venda de mercadorias 26.396 31.177 26.396 31.177
Outsourcing 331.023 311.657 331.023 311.657
Manutenção 145.833 139.660 145.833 139.660
Software 170.405 119.615 170.405 119.615
Serviços de TI 58.852 58.126 58.852 58.126
Suporte HW e SW 36.076 39.394 36.076 39.394
Exportação de Serviços 21.537 11.742 23.624 13.741
Aluguel 4.338 2.424 4.338 2.424
Serviços Compartilhados 456 1.196 - -
Total 794.916 714.991 796.547 715.794
Imposto sobre serviços e outras 
deduções:
PIS e COFINS (69.106) (63.680) (69.064) (63.569)
ISS (22.824) (20.193) (22.811) (20.134)
ICMS (2.505) (3.809) (2.505) (3.809)
Cancelamentos (22.811) (1.138) (22.811) (1.138)

(117.246) (88.820) (117.191) (88.650)
677.670 626.171 679.356 627.144

21 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Custo das mercadorias vendidas (16.012) (22.465) (16.012) (22.465)
Software (86.465) (38.585) (86.465) (38.585)
Peças (15.664) (11.364) (15.664) (11.364)
Serviços intercompania exterior (4.018) (10.970) (4.018) (10.970)
Remunerações e encargos (141.832) (139.909) (149.458) (147.475)
Serviços de terceiros (24.335) (24.200) (11.339) (10.667)
Frete (6.300) (7.460) (6.300) (7.460)
Viagens e estadias (11.425) (11.811) (11.458) (11.827)
Manutenção (16.557) (19.363) (16.559) (19.388)
Gerais (2.504) (5.890) (2.504) (5.788)
Depreciação e amortização (11.147) (9.328) (11.410) (9.612)
Participação nos resultados dos 
empregados (4.172) (5.910) (4.172) (5.910)
Outros (8.784) (5.303) (8.975) (5.614)

(349.215) (312.558) (344.334) (307.125)
22 Despesas gerais e Controladora Consolidado
 administrativas 2019 2018 2019 2018
Remunerações e encargos (60.802) (58.943) (61.036) (60.130)
Serviços de terceiros (10.980) (11.199) (11.380) (11.478)
Depreciação e amortização (14.025) (7.575) (14.484) (7.711)
Viagens e estadas (2.547) (2.629) (2.547) (2.630)
Participação nos resultados (1.666) (19) (1.666) (19)
Aluguel (750) (13.288) (884) (13.879)
Manutenção (1.475) (1.393) (1.986) (1.916)
Despesas corporativas (35.309) (37.237) (37.188) (38.985)
Eletricidade (774) (875) (774) (910)
Impostos e taxas (9.450) (7.959) (9.750) (8.278)
Comunicação (2.249) (2.123) (2.425) (2.417)
Gerais (16.602) (6.121) (17.289) (6.655)

(156.629) (149.361) (161.409) (155.008)
23 Outras receitas (despesas) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Imposto recuperado (i) - 32.947 - 33.243
Multa Contratual 9.354 - 9.354 -
Outras receitas (despesas) 49 (602) 52 (620)

9.403 32.345 9.406 32.623
(i) Em 2018, a Unisys Brasil recuperou crédito relativo a Taxa Cacex no valor de R$ 
7.832 e R$ 25.115 realtivo a INSS terceiros; a Unisys  Informatica Ltda recuperou credito 
de ICMS no valor de R$ 296,  por conta de decisão favorável, transitado em julgado.
24 Resultado financeiro Controladora Consolidado
Receitas financeiras: 2019 2018 2019 2018
Variação cambial ativa 348 16.020 1.679 20.916
Juros recebidos 4.687 5.871 4.687 5.871
Rendimentos de aplicações 
financeiras 13.272 9.857 13.272 9.857
Variação monetária ativa (*) 1.299 33.609 1.371 34.236
Outros 38 199 39 209

19.644 65.556 21.048 71.089
Despesas financeiras:
Juros (8.556) (3.182) (8.625) (3.245)
Carta de credito (22.295) (21.543) (22.904) (21.925)
Variação cambial passiva (3.216) (9.523) (3.365) (9.937)
Outros (4.841) (5.818) (5.334) (6.326)

(38.908) (40.066) (40.228) (41.433)
(19.264) 24.490 (19.180) 29.656

(*) Variação montetária ativa de tributos a recuperar e depósitos judiciais levantados 
durante o ano de 2018, tendo como valor mais relavante o processo do INSS 28.942 
(R$ 23.855 de atualização do crédito e R$ 5.087 de atualização de depósito).
 25 Imposto de renda e contribuição social 2019 2018 2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 162.983 224.917 163.839 227.290
Imposto de renda e contribuição social, 
calculados à alíquota estatutária (34%) 55.414 76.472 55.705 77.279
Ajustes para apuração da alíquota efetiva
Equivalência patrimonial (natureza 
permanente) (346) (962) - -
Imposto sobre outras exclusões de natureza 
permanente - Juros sobre o Patrimonio 
Liquido - (6.392) - (6.392)
Provisão desvalorização ativo fiscal - - - -
Outros (495) 118 (276) 722

(841) (7.236) (276) (5.670)
Despesa/(receita) de Imposto de Renda 
e Contribuição Social, de acordo com a 
demonstração do resultado 54.573 69.236 55.429 71.609
Outros
Despesa/(receita) de Imposto de Renda e 
Contribuição Social Corrente 58.231 44.076 59.066 46.270
Despesa/(receita) de Imposto de Renda e 
Contribuição Social Diferido (3.658) 25.160 (3.637) 25.339
Alíquota efetiva 33% 31% 34% 32%
26 Receita diferida. Este saldo representa basicamente serviços da Empresa que 
ainda não foram prestados, porém já faturados. Em alguns casos específicos, a Em-
presa ainda não havia recebido o termo de aceitação do cliente. 27 Gestão de risco 
financeiro. 27.1 Fatores de risco financeiro. As atividades da Empresa expõem 
a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de 
taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de crédito 
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Empresa se concentra 
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Empresa. A gestão de risco é realizada pela 
tesouraria central da Empresa. A tesouraria da Empresa identifica, avalia e protege 
a Empresa contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades 
operacionais. a. Risco de mercado. (i) Risco cambial. A Empresa está exposta 
ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com 
relação ao dólar dos Estados Unidos. O risco cambial ocorre quando operações 
comerciais, ativos ou passivos registrados são mantidos em moeda diferente da 
moeda funcional da Empresa. A tabela abaixo resume a exposição ao risco de taxa 
de câmbio em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Na tabela, estão incluídos os ativos 
e passivos financeiros ao valor contábil, categorizados por moeda.
Em 31 de dezembro de 2019 Controladora

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 266.680 - 266.680
Contas a receber de clientes 165.763 - 165.763
Empréstimos com partes relacionadas 13.103 59.430 72.533
Contas a receber com partes relacionadas 2.208 259.084 261.292
Outros créditos e valores a receber 23.076 25 23.101

470.830 318.539 789.369
Passivos financeiros
Fornecedores (38.323) (282) (38.605)
Obrigações trabalhistas (31.556) - (31.556)
Contas a pagar com partes relacionadas - (244.162) (244.162)
Outras contas a pagar (16.434) - (16.434)

(86.313) (244.444) (330.757)
Exposição líquida 384.517 74.095 458.612
Em 31 de dezembro de 2018 Controladora

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 226.224 - 226.224
Contas a receber de clientes 158.185 - 158.185
Empréstimos com partes relacionadas 11.643 57.132 68.775
Contas a receber com partes relacionadas - 222.060 222.060
Outros créditos e valores a receber 25.678 24 25.702

421.730 279.216 700.946
Passivos financeiros
Fornecedores (34.619) (407) (35.026)
Obrigações trabalhistas (32.728) - (32.728)
Contas a pagar com partes relacionadas - (209.908) (209.908)
Outras contas a pagar (7.371) - (7.371)

(74.718) (210.315) (285.033)
Exposição líquida 347.012 68.901 415.913
Em 31 de dezembro de 2019 Consolidado

Ativos financeiros Reais
Dólares norte-

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 266.926 - 266.926
Contas a receber de clientes 165.763 - 165.763
Empréstimos com partes relacionadas - 59.430 59.430
Contas a Receber com partes relacionadas - 304.145 304.145
Outros créditos e valores a receber 24.933 25 24.958

457.622 363.600 821.222
Em 31 de dezembro de 2019 Consolidado

Passivos financeiros Reais
Dólares norte- 

americanos Total
Fornecedores - - -
Obrigações Trabalhistas (39.902) (282) (39.184)

(32.252) - (32.252)
Contas a pagar com partes relacionadas - (255.524) (255.524)
Outras contas a pagar (17.087) - (17.087)

(89.241) (255.806) (344.047)
Exposição líquida 368.381 107.794 477.175
Em 31 de dezembro de 2018 Consolidado

Ativos financeiros Reais
Dólares norte- 

americanos Total
Caixa e equivalentes de caixa 226.258 - 226.258
Contas a receber de clientes 158.185 - 158.185
Empréstimos com partes relacionadas - 57.132 57.132
Contas a Receber com partes 
relacionadas - 261.094 261.094
Outros créditos e valores a receber 27.580 24 27.604

412.023 318.250 730.273
Passivos financeiros
Fornecedores (36.128) (407) (36.535)
Obrigações Trabalhistas (33.545) - (33.545)
Contas a pagar com partes relacionadas - (219.271) (219.271)
Outras contas a pagar (7.371) - (7.371)

(77.044) (219.678) (296.722)
Exposição líquida 334.979 98.572 433.551
(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros - Controlado-
ra e Consolidado. Exposição às taxas de juros para aplicações financeiras - CDI 
e empréstimos concedidos LIBOR 1 (3% a.a.) no ativo e passivo circulante e não 
circulante podem ser demonstrada conforme abaixo:
Ativos financeiros: 2019 2018
Libor 318.514 279.192
CDI 251.163 219.492

569.677 498.684
Passivos financeiros:
Libor (255.524) (209.908)
(iii) Risco de crédito. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa e tí-
tulos e valores mobiliários, depósitos em bancos e instituições financeiras, aplicação 
financeira e empréstimos, bem como de exposições de crédito de contas a receber 
com clientes. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de 
entidades de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédi-
to do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada 
e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados pela Cobrança. 
A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. A Nota Explicativa nº 
6 traz divulgação adicional sobre risco de crédito. Não foi ultrapassado nenhum li-
mite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma perda 
decorrente de inadimplência dessas contrapartes. Depósitos e contas correntes, 
aplicações em CDBs incluídos em caixa e equivalente de caixa são com bancos de 
primeira linha e empréstimos são com partes relacionadas sem nenhuma inadim-
plência no passado. Depósitos vinculados compõem das aplicações em fundos de 
investimentos e títulos públicos. Os fundos de investimento possuem na sua carteira 
aplicações nos títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de insti-
tuições financeiras de primeira linha e cotas de outros fundos de investimento. (iv) 
Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacio-
nais da Empresa e agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Empresa para as-
segurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido 
para administração do capital circulante, é transferido para Tesouraria. A Tesouraria 
investe o excesso de caixa em contas correntes, depósitos de curto prazo e títulos 
e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou 
liquidez o bastante para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas 
previsões acima mencionadas. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não 
derivativos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente 
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados 
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratado.

Controladora
Em 31 de dezembro de 2018 Menos

de 1 ano
Entre

1 e 2 anos
Entre 2 e 

5 anos 
Acima

de 5 anos
Fornecedores 35.026 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas

- 209.908 - -

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores 38.605 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas

- 244.162 - -

Consolidado

Em 31 de dezembro de 2018
Menos  

de 1 ano
Entre  

1 e 2 anos
Entre 2  

e 5 anos
Acima  

de 5 anos
Fornecedores 36.535 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas - 219.271 - -
Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores 39.184 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas - 255.524 - -
27.2 Gestão de capital. Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer re-
torno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a 
estrutura do capital, a Empresa pode rever a política de pagamento de dividendos. 
Condizente com outras Empresas do setor, a Empresa monitora o capital com 
base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida lí-

quida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total 
(incluindo de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial 
consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital 
total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no 
balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida. 

2019 2018
Total dos contas a pagar (Nota Explicativa nº 11) 244.162 209.908
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 
Explicativa nº 5) (266.680) (226.224)
Dívida líquida (a) 22.518 16.316
Total do patrimônio líquido (b) 421.284 442.711
Total do capital (a+b) 443.802 459.027
Índice de alavancagem financeira - % 5% 4%
O capital não é administrado ao nível do Consolidado, somente ao nível da Con-
troladora. 28 Estimativa do valor justo. Pressupõe-se que os saldos das contas 
a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos 
a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. As aplicações em 
CDBs não são negociadas em mercados ativos e são indexadas à variação dos 
Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI de instituições de primeira linha, 
com o reconhecimento de atualizações de CDI na rubrica “resultado financeiro” no 
período em que ocorrem. Devido à específica destes instrumentos, que podem 
ser resgatas só pelo banco emissor destes títulos e que a taxa de CDI já reflete a 
posição de mercado interbancário, pressupõe-se que o valor das aplicações em 
CDB indexado esteja próximo de seu valor justo. Aplicações em cotas de fundo 
de investimentos não são negociadas em mercado ativo e o seu valor justo é de-
terminado através de técnicas de avaliação. O valor é baseado principalmente no 
último preço disponível de resgate de cotas do fundo de investimento, conforme 
reportado pelo administrador desse fundo. O valor justo dos passivos financeiros, 
para fins de divulgação, é igual ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do 
desconto não é significativo. A Empresa aplica CPC 40 - Intrumentos financeiros: 
evidenciação para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial 
pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo 
nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: • Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1); 
• Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) 
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (nível 2); e • Inserções para os 
ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou 
seja, inserções não observáveis) (nível 3). A tabela abaixo apresenta os ativos da 
Empresa e do Grupo pelo valor justo em 31 de dezembro de 2019
Ativos: Controladora
Ativos financeiros registrados pelo valor Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 251.163 - 251.163
Total do ativo - 251.163 - 251.163
Ativos: Consolidado
Ativos financeiros registrados pelo 
valor Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 251.163 - 251.163
Total do ativo - 251.163 - 251.163
A tabela abaixo apresenta os ativos da Empresa e do Grupo pelo valor justo em 
31 de dezembro de 2018
Ativos: Controladora
Ativos financeiros registrados pelo valor Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 219.492 - 219.492
Total do ativo - 219.492 - 219.492
Ativos: Consolidado
Ativos financeiros registrados pelo valor Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs - 219.492 - 219.492
Total do ativo - 219.492 - 219.492
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como tí-
tulos registrados pelo valor justo por meio do resultado) é baseado nos preços de mer-
cado, cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cota-
dos estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, 
corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação ou agência reguladora, e aqueles 
preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em 
bases puramente comerciais. O preço de mercado cotado utilizado para os ativos 
financeiros mantidos pela Empresa é o preço de concorrência atual. O valor justo dos 
instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado 
mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o 
uso dos dados adotados pelo mercado em que está disponível e confiam o menos 
possível nas estimativas específicas da Empresa. Técnicas de avaliação específicas 
utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem: • Preços de mercado 
cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos simi-
lares; e • Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utiliza-
das para determinar o valor justo para os instrumentos financeiros remanescentes. Se 
uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo 
mercado, o instrumento estará incluído no nível 3. Instrumentos incluídos no nível 2 
são instrumentos categorizados como valor justo por meio do resultado  em 31 de de-
zembro de 2018 e 2019. Em 31 de dezembro de 2018 e 2019, a Empresa não possui 
os instrumentos que poderiam ser incluídos no nível 1 е no nível 3. 
29 Instrumentos financeiros por categoria

Controladora
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros 
mensuados ao valor justo:

Ativos 
Finan-
ceiros 

ao 
Custo 

amorti-
zado

Ativos 
financei-

ros re-
gistrados 
pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total
Nivel 

1
Nivel 

 2
Nivel 

3
Aplicações em CDB - 251.163 251.163 - 251.163 -
Ativos financeirosnão- 
mensuados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 15.717 - 15.717 - - -
Contas a receber de clientes 165.763 - 165.763 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 72.533 - 72.533 - - -
Contas a receber com partes 
relacionadas 261.292 - 261.292 - - -
Outros créditos e valores a 
receber 23.101 - 23.101 - - -

538.206 - 538.206 - - -
538.206 251.163 789.369 - 251.163 -

Controladora
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 
2018 Ativos financeiros 
mensuados ao valor justo:

Ativos 
Finan-
ceiros 

ao 
Custo 

amorti-
zado

Ativos 
financei-

ros re-
gistrados 
pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total
Nivel 

1
Nivel  

2
Nivel 

3
Aplicações em CDB - 219.492 219.492 - 219.492 -

- 219.492 219.492 - - -
Ativos financeiros não- 
mensuados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 6.732 - 6.732 - - -
Contas a receber de clientes 158.185 - 158.185 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 68.775 - 68.775 - - -
Contas a receber com partes 
relacionadas 222.060 - 222.060 - - -
Outros créditos e valores a 
receber 25.702 - 25.702 - - -

481.454 - 481.454 - - -
481.454 - 700.946 - - -

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2019 
Ativos financeiros 
mensuados ao valor justo:

Ativos 
Finan-
ceiros 

ao 
Custo 

amorti-
zado

Ativos 
financei-

ros re-
gistrados 
pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total
Nivel 

1
Nivel 

 2 Nivel 3
Aplicações em CDB - 251.163 251.163 - 251.163 -
Ativos financeiros não- 
mensuados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 15.763 - 15.763 - - -
Contas a receber de clientes 165.763 - 165.763 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 59.430 - 59.430 - - -
Contas a receber com partes 
relacionadas 304.145 - 304.145 - - -
Outros créditos e valores a 
receber 24.958 - 24.958 - - -

570.059 - 570.059 - - -
570.059 251.163 821.222 - 251.163 251.163

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo

31 de dezembro de 2018 
Ativos financeiros 
mensuados ao valor justo:

Ativos 
Finan-
ceiros 

ao 
Custo 

amorti-
zado

Ativos 
financei-

ros re-
gistrados 
pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado Total
Nivel 

1
Nivel 

 2
Nivel 

 3
Aplicações em CDB - 219.492 219.492 - 219.492 -

- 219.492 219.492 - - -
Ativos financeiros não- 
mensuados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 6.766 - 6.766 - - -
Contas a receber de clientes 158.185 - 158.185 - - -
Empréstimos com partes 
relacionadas 57.132 - 57.132 - - -
Contas a receber com partes 
relacionadas 261.094 - 261.094
Outros créditos e valores a 
receber 27.604 - 27.604 - - -

510.781 - 510.781 - - -
510.781 219.492 730.273 - - -
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Controladora
31 de dezembro de 2019 Valor Contábil Valor Justo
Passivo financeiros não-
mensuados ao valor justo:

Outros passivos 
financeiros Total

Nivel  
1

Nivel 
 2

Nivel 
 3

Fornecedores 38.605 38.605 - - -
Obrigacoes Trabalhistas 31.556 31.556 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas 244.162 244.162 - - -
Outras contas a pagar 16.434 16.434 - - -

330.757 330.757 - - -
Controladora

31 de dezembro de 2018 Valor Contábil Valor Justo
Passivo financeiros não-
mensuados ao valor justo:

Outros passivos 
financeiros Total

Nivel 
 1

Nivel 
2

Nivel 
3

Fornecedores 35.026 35.026 - - -
Obrigacoes Trabalhistas 32.728 32.728 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas 209.908 209.908 - - -
Outras contas a pagar 7.371 7.371 - - -

285.033 285.033 - - -

Consolidado
31 de dezembro de 2019 Valor Contábil Valor Justo
Passivos financeiros não-
mensuados ao valor justo:

Outros passivos 
financeiros Total

Nivel 
1

Nivel 
2

Nivel 
 3

Fornecedores 38.184 38.184 - - -
Obrigacoes Trabalhistas 32.252 32.252 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas 255.524 255.524 - - -
Outras contas a pagar 17.087 17.087 - - -

344.047 344.047 - - -
Consolidado

31 de dezembro de 2018 Valor Contábil Valor Justo
Passivos financeiros não-
mensuados ao valor justo:

Outros passivos 
financeiros Total

Nivel 
1

Nivel 
2

Nivel 
3

Fornecedores 36.535 36.535 - - -
Obrigacoes Trabalhistas 33.545 33.545 - - -
Contas a pagar com partes 
relacionadas 219.271 219.271 - - -
Outras contas a pagar 7.371 7.371 - - -

296.722 296.722 - - -

30 Seguros. A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir even-
tuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 
2019, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era de R$ 125.044 (R$ 
150.717 em 31 de dezembro de 2018) para danos materiais e lucros cessantes. 
Nesta mesma data a cobertura de seguros para responsabilidade civil era de R$ 
19.062 (R$ 16.188 em 31 de dezembro de 2018). 31 Eventos subsequentes. a. 
Crédito Judicial. Em Fev/2020 a Receita Federal homologou a compensação do 
credito de Pis/Cofins sobre Serviços de Terceiros oriunda de ação judicial iniciada 
em (colocar a data) no v alor de R$ 8.885. Esse valor foi totalmente compensado 
nos meses de Fevereiro e Março de 2020. b. COVID19. Nossa empresa ainda 
está avaliando os impactos do efeito da pandemia em nosso resultado.  No entan-
to, não vislumbramos qualquer dúvidas ou incertezas sobre a continuidade ope-
racional da nossa empresas. O setor de Tecnologia da Informação é classificado 
como atividade essencial e não é a expectativa da administração de que possa 
sofrer impactos relevantes .

Composição da Diretoria da Unisys Brasil Ltda.
Maurício Andre Cataneo - General Manager & CFO América Latina

Roseli de Aguiar Andrade - Diretora de contabilidade
Francisco Carlos Lima Nunes - Contador - CRC-RJ 069.007/O-4

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Diretores da Unisys Brasil LTDA. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Unisys Brasil LTDA 
“Empresa”, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, 
da Unisys Brasil LTDA em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Empresa continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa e suas con-
troladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante 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 circuns-

tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Empresa e suas controladas. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. •Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Empresa e suas controladas. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Empresa e suas controladas a não mais se manterem em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conse-
quentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020. 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Luiz Ferreira - Contador CRC RJ-087095/O-7

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

Negócios 
iNterNacioNais

Empresas brasileiras  
participam de feira  
de alimentos na China

Durante a edição 2020 da China International Import 
Expo (CIIE), que será realizada em Xangai (China), de 5 
a 10 de novembro, além do estande tradicional, as empre-
sas terão a oportunidade de ampliar a visibilidade de seus 
produtos por meio de duas novas modalidades de partici-
pação oferecidas pela Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Atração de Investimentos (Apex-Brasil), Mi-
nistérios da Agricultura, Pesca e Abastecimento (Mapa) e 
Relações Exteriores (MRE). 

O “Espaço em Vitrine” é uma novidade que permite à 
empresa brasileira, tendo ou não estande no evento, utilizar 
o espaço do pavilhão institucional, onde há um grande fluxo 
de visitantes, para exposição dos seus produtos. Nesta cate-
goria, as empresas poderão enviar amostras acompanhadas 
de materiais promocionais e informações de contato que se-
rão organizadas e repostas pela equipe da Apex-Brasil em 
vitrines expositoras. Além disso, caso as empresas não pos-
suam estande, terão espaço no catálogo digital da delegação 
brasileira.

Outra modalidade de participação para incrementar a vi-
sibilidade das empresas brasileiras na feira em Xangai é o 
“Big Corner” é um estande mais espaçoso em relação ao 
estande padrão das empresas que compõem o pavilhão bra-
sileiro na CIIE e com localização privilegiada. Voltado às 
empresas que já têm presença local na China ou na Ásia em 
geral, essa modalidade de participação propicia uma maior 
exposição dos produtos e imagem da empresa, recepção de 
mais clientes, possibilidade de ter uma equipe de atendi-
mento maior e mais flexibilidade na montagem do estande. 

A China é o principal parceiro comercial brasileiro e pos-
sui a maior classe média do planeta. Nos próximos 13 anos, 
a expectativa é que o mercado chinês importe US$ 30 tri-
lhões em produtos. A CIIE é a primeira feira nacional de 
importação do mundo e é organizada pelo governo chinês 
desde 2018. Já em sua 1ª edição, o evento contou com a 
participação de mais de 100 países e 150.000 compradores. 

Em 2019, participaram mais de 500.000 visitantes, 3.800 
expositores e 700 veículos de comunicação. Em 2020, serão 
600.000 m² de área de exibição de produtos de diferentes 
setores. A participação brasileira terá foco em 30 empresas 
do setor de alimentos, bebidas e agronegócios.

Apex mostrará  
oportunidades nos EUA

A Apex-Brasil realizará no dia 1° de julho às 10h webi-
nar de Lançamento do novo Mapa de Oportunidades focado 
nos Estados Unidos. O Mapa de Oportunidades é a princi-
pal ferramenta de análise de oportunidades de mercado para 
empresas brasileiras criada pela Apex-Brasil. Inscrições po-
dem ser realizadas até a data do evento.

Os Estados Unidos estão há muitos anos entre as primeiras 
posições dos principais parceiros comerciais, tendo importa-
do US$ 30 bilhões do Brasil apenas em 2019. Além disso, 
vários dos estados americanos têm economias equivalentes 
a países desenvolvidos, sem mencionar suas dimensões geo-
gráficas. De fato, a robustez da economia norte-americana e a 
dinâmica comercial específica para cada um de seus estados 
torna necessário o detalhamento da análise a nível de país. 

Essas características exigem que o exportador brasileiro 
interessado em se inserir no mercado dos Estados Unidos 
tenha uma estratégia baseada em informações adequadas 
sobre as particularidades regionais do país. Estados diferen-
tes importam produtos diferentes e o conhecimento dessas 
especificidades aumentam as chances de sucesso de inicia-
tivas de exportação voltada aos Estados Unidos.

Para suprir esta necessidade e reforçar ainda mais a ca-
pacidade das empresas brasileiras em competir no mercado 
norte-americano, a Agência aplicou os métodos estatísticos 
já validados no Mapa de Oportunidades à realidade dos esta-
dos norte-americanos em uma nova plataforma com layout 
renovado e opção de visualização mobile. A ferramenta já é 
bastante difundida entre empresas exportadoras, ajudando-
as nas fases de formulação de estratégias, exploração de 
mercado, identificação de necessidades para parcerias e co-
nhecimento de aspectos regulatórios, entre outros.

Informações: portal.apexbrasil.com.br

Porto Açu vence prêmio  
de sustentabilidade

A Porto do Açu Operações, empresa membro dos con-
selhos empresariais de Meio Ambiente e de Responsa-
bilidade Social da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), venceu o Prêmio Mundial de 
Sustentabilidade da Associação Internacional de Portos 
(IAPH World Ports Sustainability Award). O reconheci-
mento ocorreu em cerimônia virtual realizada pela IAPH. 
A premiação reconhece portos que aprimoram e coorde-
nam esforços de sustentabilidade em todo o mundo.

O Açu, localizado em São João da Barra (Norte Fluminen-
se), foi o único porto da América Latina a ter seu projeto se-
lecionado junto a outros 45 que se candidataram ao prêmio, 
em seis categorias, dentro da iniciativa do Programa Mundial 
de Sustentabilidade de Portos. A votação começou em feve-
reiro deste ano e foi disponibilizada no site da IAPH para voto 
popular. Um júri qualificado e formado por nomes do setor 
marítimo reconhecidos internacionalmente também partici-
pou da escolha.

Concorrendo com alguns dos maiores portos do mun-
do, o Porto do Açu foi o vencedor na categoria Seguran-
ça e Proteção, com o projeto de “Preparação para Emer-
gências”. O plano preventivo, proativo e integrado teve 
como objetivo capacitar os diferentes terminais do Açu e 
agentes competentes para atuação em possíveis inciden-
tes de grandes proporções envolvendo óleo, após um der-
ramamento, de origem desconhecida, que se espalhou por 
praias do nordeste brasileiro, em agosto de 2019. 

“Essa conquista demonstra o engajamento das empresas 
fluminenses em estarem um passo à frente quando se trata de 
melhores práticas de sustentabilidade e segurança”, analisou 
o presidente do Conselho de Meio Ambiente da Firjan, Isaac 
Plachta.

“Para nós, é um reconhecimento fantástico da capacidade 
do nosso porto, ainda jovem, de atuar preventivamente por 
meio de ações integradas, respondendo ativamente a situ-
ações de emergências e mitigando riscos para as pessoas, 
o meio ambiente e a comunidade portuária”, afirmou José 
Firmo, CEO da Porto do Açu Operações.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, 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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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