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EUA fizeram 119 referendos,
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Guedes sonha com
privatização mas
Alcolumbre pede
Eletronorte
O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), defende
que a estatal Eletronorte assuma o
comando da subestação de energia
elétrica no Amapá no lugar da empresa privada espanhola Isolux.
“Os amapaenses exigem a apuração das autoridades e que a responsabilidade de todos os fatos que
levaram ao apagão no estado sejam
rigorosamente investigadas e que,
se comprovada a negligência da
empresa Isolux, que a concessão
seja imediatamente cassada e que a
Eletronorte assuma o comando da
subestação no Amapá”, afirmou, de
acordo com a Agência Senado.
Mesmo diante do que aconteceu no Amapá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta
terça-feira que está bastante frustrado por ainda não ter feito privatizações. Ele participou da abertura
do evento “Boas práticas e desafios
para a implementação da política
de desestatização do Governo Federal”, na Controladoria-Geral da
União (CGU), em Brasília.
Guedes disse que a estrutura atual do Estado foi moldada na época do regime militar, com investimentos em infraestrutura, e agora é
preciso remodelar o país para uma
“ordem democrática, com ação
descentralizada”. Página 6

Estoque de
produto agrícola
tem queda de 17%
no 1º semestre
O estoque de produtos agrícolas
no Brasil teve queda de 17% no
primeiro semestre de 2020, totalizando 52,9 milhões de toneladas,
frente às 63,7 milhões de toneladas
do período anterior. Os dados são
da Pesquisa de Estoques, divulgada
pelo IBGE.
Todos os produtos apresentaram
queda. As mais expressivas foram
do milho (28,1%) e do café (23%).
O maior volume estocado era de soja
(30,8 milhões de toneladas), seguido
pelo milho (13,3 milhões), arroz (4,1
milhões), trigo (1,9 milhão) e café
(839,4 mil). Esses produtos somam
96,2% do total estocado entre os monitorados pelo IBGE.
A capacidade disponível para armazenamento de produtos agrícolas fechou o primeiro semestre de
2020 em 176,5 milhões de toneladas, uma queda de 0,7% em relação
ao semestre anterior. O número de
estabelecimentos diminuiu 0,5%,
segundo o IBGE.
O maior número de estabelecimentos de armazenagem está no Rio
Grande do Sul, com 1.920, e a maior
capacidade é no Mato Grosso, com
43,8 milhões de toneladas. Entre os
tipos de estabelecimentos, os silos
predominam com alta de 0,2% e 86,8
milhões de toneladas de capacidade
útil de armazenagem, o que representa 49,1% do total.
O IBGE contabilizou 7.903 estabelecimentos ativos no primeiro
semestre de 2020. Apenas a Região
Sul teve acréscimo, de 0,3%. A
Região Norte teve queda de 0,9%,
a Nordeste de 1,9%, a Sudeste de
1,8%, e a Centro-Oeste diminuiu
em 0,6% o número de estabelecimentos ativos.
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Despesa com servidores no
Brasil é igual à da OCDE

Alex Ferreira Camara-dos/Deputados

Pochmann: proposta do governo é retorno à Velha República

Estudo do Instituto
Millenium e CNI
ignora despesas
com aposentados
A comparação entre as despesas com servidores públicos ativos
e inativos no Brasil, que alcança
13,4% do PIB, enquanto a média da
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
seria de 9,9% do PIB não considera
que os dados da maior parte dos países da OCDE não incluem as despesas com aposentados.
“Enquanto no Brasil as despesas
intraorçamentárias (contribuição do
governo aos Regimes Próprios) e a
imputação contábil do déficit previdenciário inflam os gastos com pessoal (...), na maior parte dos países

da OCDE isto não é feito. Sem as
imputações, o gasto com servidores
ativos no Brasil está no mesmo patamar do que a média da OCDE”, explica o Fórum Nacional Permanente
de Carreiras Típicas de Estado.
Na semana passada, especialistas
se reuniram em debate virtual organizado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. O
professor de Economia da Unicamp
Márcio Pochmann disse que a reforma administrativa proposta pelo
governo (PEC 32) não parece ter um
objetivo de longo prazo e adota um
modelo de contratação que vigorou
na República Velha, antes de 1930,
quando os gestores tinham liberdade para contratar sem concurso.
Segundo o Fórum Nacional, o
aparelhamento pelos chamados
“cargos de liderança e assessoramento” pode ser de até 100 mil postos de trabalho no serviço público. A
reforma mantém os concursos para
alguns tipos de contratação, como

os cargos típicos de Estado.
“Nós estamos jogando fora, na
verdade, um patrimônio, um ativo,
que demorou muitos anos para ser
construído. No meu modo de ver,
é um equívoco imaginarmos que
esse receituário vai oferecer qualquer perspectiva de melhora. Pelo
contrário, ao que parece é que nós
estamos tendo como futuro a volta
ao passado”, lamentou Pochmann.
O professor de Economia da
UFMG Frederico Jayme Jr. disse,
segundo a Agência Câmara, que o
gasto público pode ser promotor de
crescimento econômico e que isso
não vem sendo levado em conta. E
ressaltou que o servidor público estável tem um papel importante. “A
gente está vendo que está ocorrendo
um desmonte do Ibama e da fiscalização ambiental. Mas não fossem
os fiscais ambientais para se contrapor a esse desmonte, a situação seria
muito pior.”

Empobrecimento e desemprego
afastam carioca do aluguel
Quantidade de
imóveis para alugar
no maior nível dos
últimos 5 anos
A APSA realizou um estudo que
mostra o aumento dos imóveis vagos disponíveis, como impacto da
pandemia, se mantendo alto ainda
no mês de setembro na cidade do
Rio de Janeiro. Pelo segundo mês
seguido, a maior taxa de vacância
dos últimos cinco anos se manteve em 17,8%. Ou seja, a cada cem
imóveis disponíveis para locação
no município, aproximadamente 18
estavam desocupados naquele mês,
à espera de um inquilino.
“Esse é o efeito do empobreci-

mento com crescimento dos níveis
de desemprego. E quando não há
inquilino, o prejuízo sobre os proprietários é grande também. Cerca
de 76,7% de quem aluga seus imóveis têm apenas uma propriedade e
contam com esses recursos para a
subsistência mensal”, destaca o gerente geral de imóveis, Jean Carvalho, da APSA.
“Desde abril, enfrentamos as dificuldades financeiras decorrentes
da queda de renda dos locatários, o
que tem feito com que muitos rescindam seus contratos e devolvam
os imóveis. Alguns vão para imóveis mais baratos e outros voltam
para residência de parentes. Como
temos redução de unidades alugadas na faixa de 37,3%, concluímos
que o movimento de volta para casa
de familiar ou amigo foi maior”,
analisa Jean.

“É um número alto, já que o nível considerado adequado para se
manter os valores de aluguéis praticados é quando a taxa de vacância
fica entre 8 e 10%. Ressaltamos,
no entanto, que a demanda por
moradia é alta, não faltam pessoas querendo ter suas casas no Rio
de Janeiro, em vez de morar com
familiares ou amigos, ou morar em
cidades mais distantes, na Região
Metropolitana. Mas se a renda não
acompanha os valores cobrados, temos esse tipo de resultado. Muitas
pessoas desistem de viver sozinhas,
de casar, e continuam dividindo a
moradia com outras”, explica o especialista.
Feito mensalmente pela APSA
desde janeiro de 2016, a série histórica deste levantamento havia apresentado picos em setembro de 2017
(15%) e janeiro de 2018 (14,9%).

Emprego na
América Latina
só será retomado
em 2025
A recuperação do mercado de
trabalho na América Latina e no
Caribe após a pandemia levará
anos e exigirá ações dos governos.
A conclusão consta em relatório
conjunto divulgado hoje (10) pela
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Apenas no segundo
trimestre de 2020, a região fechou
47 milhões de postos de trabalho a
mais que no mesmo período do ano
passado.
Segundo o documento, mesmo
se o Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e dos serviços produzidos) da América Latina e do
Caribe voltasse a crescer numa média de 3% por ano, a região atingiria apenas o nível do PIB de 2019
em 2023. Caso o PIB regional cresça 1,8% por ano, taxa média observada na última década, o PIB de
2019 só seria alcançado em 2025.
Se a região crescer apenas 0,4% ao
ano, nível observado desde 2014, o
PIB de 2019 não seria atingido na
próxima década.
Para contrapor-se a essa tendência, a Cepal e a OIT sugerem políticas ativas de estímulo às economias
da região, acompanhada de medidas
setoriais que promovam o desenvolvimento sustentável com emprego.
Entre as ações recomendadas, estão
a promoção de políticas ambientais
que estimulem o emprego, de investimentos públicos intensivos em mão
de obra e de políticas industriais e
tecnológicas que construam capacidades produtivas nacionais e aumentem a competitividade.
O relatório, segundo a Agência
Brasil, também defende a expansão do crédito às micro, pequenas
e médias empresas. Eventualmente, os governos poderiam subsidiar
parte do crédito, permitindo que os
empréstimos sejam oferecidos com
prazos longos e juros baixos.
Em relação aos jovens de 15 a 24
anos, o relatório ressalta que a queda do emprego para as pessoas dessa faixa etária chegou a 7,8 pontos
percentuais em relação ao segundo
trimestre de 2019. Segundo a Cepal e a OIT, a crise traz efeitos mais
duradouros para os jovens porque a
menor probabilidade de conseguir
emprego desestimula a procura,
aumentando o número de jovens
inativos que não procuram emprego nem estudam. Como resultado,
a informalidade e a exclusão.
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Pela construção do Estado Nacional Brasileiro
O projeto de destruição do
Estado Brasileiro não começa com Jair Bolsonaro, mas
ganha menos sofisticação
e maior velocidade em seu
governo. Podemos atribuir,
de algum modo, aos seus
discursos de campanha, à
ausência de um projeto de
soberania e desenvolvimento nacional na oposição e ao
apoio da maioria analfabeta política, midiaticamente
construída desde os governos anteriores ao do Partido dos Trabalhadores (PT),
algumas das razões que lhe
deram a vitória eleitoral.
O mais incrível é que já
durem quase dois anos de
alienações patrimoniais, desemprego e empobrecimento
sem que não tenha surgido
uma oposição que apresente
alternativa para que se reverta este desmonte do Estado.
Estaria a oposição política
unicamente restrita à conquista do governo, de um
poder formal? Pretende dar
continuidade a este desmonte?
Esta questão é bastante
pertinente quando verificamos que muitos discursos
ditos oposicionistas não
atingem este processo de
conformação do Estado Nacional a um Estado Colonial
explícito. Onde a retomada
da soberania nacional e a
construção da cidadania não
encontram medidas concretas para efetivação.
Analisemos separadamente estas condições atuais,
mesmo sabendo da inquestionável interconexão das
medidas em prol da soberania e da cidadania. Como caracterizar a soberania hoje?
No mundo que transforma os
modos de produção e impõe
manifestações culturais para
as quais o uso de novas tecnologias é condição viabilizadora?
A nosso ver a soberania
reside em vários campos
sendo prioritários o desenvolvimento e a apropriação
das principais tecnologias
do século XXI, a saber: tecnologia nuclear, tecnologia
da informação, tecnologia
aeroespacial e tecnologias

da energia. Mas sua estruturação não pode ser simples
cópia de modelos liberais.
Precisamos desenvolver um
projeto a partir de nossas
raízes, do que já nos ensinou este maior intérprete e
grande construtor do Brasil,
Darcy Ribeiro.
Continuemos na ótica geral, antes de nos aprofundar
nas questões específicas de
produção e usos destas tecnologias.
A soberania é a condição
de autonomia decisória do
Estado Nacional. Precisamos, desde logo, sair do casulo da bipolaridade da guerra fria, do olhar o outro como
um vassalo ou um inimigo,
na mais profunda herança
do pensamento liberal europeu. A eleição da dupla Joe
Biden/Kamala Harris para o
executivo estadunidense nos
leva a pensar em novo estado de guerra, a continuidade
das guerras dos Estados Unidos da América (EUA) desde a guerra contra a Coreia,
após a II Grande Guerra.
O Brasil tem sido vítima
deste liberalismo de farsas,
fraudes e corrupções, desde
as lutas pela independência e
pelos golpes que se sucederam a partir de 1822. Por outro lado, uma ideologia também importada da Europa, o
marxismo, domesticou-nos
para a alienação das condições únicas e específicas da
Nação Brasileira, colocando-nos, país agrícola até a
Revolução de 1930, como se
tivéssemos lutas operárias e
não coloniais.
É indispensável voltarmos para nossa realidade e
dela elaborar o projeto de reconstrução nacional. Há, no
mínimo, quatro modelos, no
que se refere à soberania, entre os Estados hodiernos. O
modelo imperial/financeiro
dos EUA, o modelo socialista nacionalista da República
Popular da China (RPC), o
do nacionalismo capitalista,
com a condução pragmática
do Estado Nacional, na Rússia, e os modelos religiosos,
encontrados nos Estados islâmicos e no Estado judaico
de Israel.

Por conseguinte, não há
uma hegemonia que nos seja
inelutavelmente
imposta,
mas, ao contrário, esta diversidade de opções abre espaço para a construção de um
Estado Nacional Brasileiro,
erigido sobre os fundamentos culturais de nosso país.
A este respeito, nossa
história apresenta diversas
contribuições de pensadores
e políticos desde a Independência, como as de José Bonifácio de Andrada e Silva, o
Patriarca, de Alberto Torres,
dos positivistas gaúchos, de
Josué de Castro, do genial
Darcy Ribeiro e do nosso
maior Estadista, Getúlio
Vargas. Ou seja, não precisamos continuar copiando,
em más cópias, pensamentos
europeus, que hoje também
sustentam a formação dos
EUA, um estado belicista,
onde a luta contra o inimigo
é ponto basilar.
E este inimigo, na maioria
das vezes, é fabricado, construído por motivos econômicos, geopolíticos e para eleições internas. Manteremos
nossa nem sempre pacífica
sociedade, mas permanentemente aberta à conciliação,
tendo a paz como um valor
do Estado que queremos
construir.
Analisemos, então, as tecnologias para soberania. Já
estabelecemos o ideal pacífico do Estado e da sociedade.
Mas deve haver a compreensão que existem Estados
belicosos, que ainda há o interesse colonizador de outras
nações, e que o Brasil deve
estar pronto para responder
estas agressões e, mais ainda, ter poder suficiente para
evitar que elas ocorram.
A tecnologia nuclear se
espalha por ampla gama
de aplicações na sociedade
atual, umas voltadas para o
desenvolvimento industrial,
outras para as condições de
saúde e mesmo para a alimentação. Assim, a capacitação para construir o artefato bélico é somente uma
das aplicações tecnológicas.
Mas aumentará nosso poder
dissuasório.
A tecnologia da informa-

ção ganha crescentemente
importância no cotidiano das
pessoas. Além das estratégicas aplicações na defesa
nacional, permite, entre outras aplicações, o aperfeiçoamento democrático com
maior participação da sociedade nas decisões e no controle das ações públicas e em
consultas quase instantâneas
que o governo, em todas as
áreas e instâncias, poderá fazer.

Retomada da
soberania e
construção da
cidadania não
encontram
medidas
concretas
Desde que o primeiro homem foi ao espaço, a tecnologia aeroespacial só fez
acrescentar mais poder ao
domínio do espaço aéreo e
das comunicações por satélites. Também os múltiplos
usos para os drones juntam
as tecnologias aeroespaciais
e da informação. É sempre
necessário ter em mente que
as ações são sempre sistêmicas, ou seja, participam
em outras com interações e
produção de resultados mais
complexos. Organizar uma
sociedade sem a perspectiva
sistêmica é levá-la para desajustes.
As energias são indispensáveis ao desenvolvimento.
O consumo de energia por
habitante,
extraordinariamente baixo no Brasil, é
sempre apontado como indicador de estágio de desenvolvimento. O Brasil tem
abundantes fontes primárias de energia e tecnologia
de ponta para explorá-las;
apenas as questões político-ideológicas têm se oposto
ao amplo consumo nacional
de energia. Também as energias da biomassa, igualmente com ampla capacitação

nacional, oferecem solução
para diversas questões ambientais e para novos projetos de desenvolvimento econômico.
Mas é indispensável o
controle nacional de todas
as fontes de energia, o que
torna necessário reverter as
alienações para empresas
e governos estrangeiros de
nossas fontes primárias, dos
órgãos e unidades de processamento, de distribuição,
transporte e comercialização
das energias.
Igualmente importante no
campo da soberania é o controle e destino dos nossos
recursos minerais e das condições de uso dos aquíferos
e outros recursos naturais.
É imprescindível o controle
nacional sobre todos estes
recursos.
O outro pilar onde se assenta a Nação é a cidadania.
Sua construção não pode
aguardar a soberania integral, mas deve ser juntamente erguido, mesmo quando
temos a convicção que sem
soberania as conquistas da
cidadania são facilmente
destruídas. Não se sustentam. Mas a cidadania irá
atuar em favor do fortalecimento da soberania, numa
simbiose benéfica à Nação.
Três são as ações construtoras da cidadania: as relativas à existência do cidadão,
aquelas que lhe dão consciência do ser e desenvolvem
suas habilidades e conhecimentos e a que permitirá a
comunicação em todos os
sentidos e para todos os demais habitantes e para as instituições do Estado.
A existência significa a
vida digna e confortável.
Nela estão a proteção ambiental, a urbanização, o
saneamento básico, as edificações adequadas aos climas
brasileiros, as facilidades de
deslocamento, a saúde e a
garantia de vida com renda
básica e geração de emprego.
A consciência incorpora o conhecimento de si, a
aceitação das diferenças,
o orgulho nacional e todos
os letramentos e conheci-

mento das manifestações
culturais brasileiras. Para
que tenhamos uma noção
de nosso atraso nesta área,
onde penetra a pedagogia colonizadora, a Rússia
Czarista tinha na estrutura
do ensino básico o orgulho
nacional, ou seja, havia aulas de nacionalismo.
Na primeira reforma introduzida no ensino, após
a vitória de Mao Tse Tung,
os cursos jurídicos chineses
passaram a ter em seus currículos a História da China,
a história das doutrinas econômicas e a economia politica, as teorias políticas e do
poder, além das filosofias e
tecnologias jurídicas e da legislação nacional.
Vocalização é o amplo
campo das comunicações.
Inclui manifestações individuais de caráter artístico,
participação em debates e
decisões políticas, votação,
reclamações e congratulações, ou seja, a mais ampla,
abrangente e democrática
possibilidade de todos se expressarem para todos.
Fechando o conjunto da
cidadania, temos a proteção
dos direitos, uma visão diferente do que seriam as seguranças individual, coletiva e
patrimonial. Dentro do mesmo conjunto da cidadania,
pois as leis e suas aplicações
devem ter o cidadão como
principal preocupação.
Darcy Ribeiro, o mais
genial intérprete e criativo
construtor do Brasil, com
a escola do futuro, o Centro Integrado de Educação
Pública – Ciep, foi o mais
brilhante e profundo analista e propositor de um Brasil
brasileiro. É não apenas um
intérprete mas, igualmente,
um construtor do Brasil que
queremos. E o desenvolvimento das ideias apresentadas neste artigo, teve e terá
a imensa contribuição deste
político, pedagogo, cientista
social e realizador, distribuída por seus livros e seus trabalhos.

um indicador do SEI-RJ para
estimar o número de folhas
virtuais e os benefícios trazidos por essa estimativa, tanto
na área ambiental como na
econômica.
Até o final deste ano, a Coordenadoria de Políticas Públicas, Regionais e Ambientais, a
qual eu coordeno, também implementará a coleta seletiva na
Ceperj. O trabalho encontra-se
em fase de pesquisa.
Também estamos desenvolvendo projetos internos
para arrecadação de recursos
para uma matriz energética
sustentável, e estamos em
processo de adesão ao programa A3P, do Ministério do
Meio Ambiente (MMA).
Na excelência do aprimo-

ramento do trabalho, buscamos incorporar os princípios
da responsabilidade socioambiental nas atividades da administração pública, por meio
do estímulo às ações que favoreçam a construção de uma
nova cultura institucional.
Faltam iniciativas transparentes e ativas das instituições
que já atuam nesse sentido.
Trabalharemos para a criação
de uma cultura que incentive
a troca de experiências e processos entre os órgãos e instituições públicas.
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Administrador aposentado.

Crescimento da responsabilidade ambiental
De geração para geração,
a responsabilidade com a
questão ambiental vem se intensificando. Gasto excessivo, desperdício, crescimento
populacional. São inúmeras
as variáveis a serem acompanhadas no tocante ao meio
ambiente.
E na gestão pública não
deve ser diferente. A adoção de princípios e práticas
de sustentabilidade por parte
dos órgãos governamentais
tem se destacado cada vez
mais como diferencial para
uma gestão moderna.
A partir da concepção
de desenvolvimento sustentável surgiram políticas,
programas e práticas para a
proteção do meio ambiente.

É compromisso dos órgãos
públicos dar o exemplo à
sociedade, visando a otimização dos recursos. E introduzir práticas desse tipo nos
patamares superiores das organizações, notadamente naqueles com maior poder de
decisão, é importante para
promover e fortalecer mudanças de atitudes.
É preciso dedicação e
conscientização. Pequenas
ações, realizadas de maneira
sistemática, contribuem para
a construção de um caminho
de sustentabilidade e economia, a partir do ambiente de
trabalho. E para que isso vire
prática as instituições devem
ser capazes de adotar medidas, verificar processos, ca-

pacitar funcionários, de forma contínua e planejada.

muitos ainda não adotem práticas de gestão ambiental pelo
simples fato de não possuírem
o conhecimento necessário.
Pequenos esforços facilitam o
processo. Quando as pessoas
sabem o que acontece dentro
da organização elas passam
a ter mais empatia e entendimento sobre os valores e a
missão do órgão.
Com essa responsabilidade, a Fundação Ceperj vem
melhorando os seus controles e políticas internas. Desde
2018, a instituição monitora o
número de impressões. Agora, em 2020, consolidamos
um estudo que propõe a redução de papel, estimulando outros órgãos a fazer o mesmo.
Em paralelo desenvolvemos

Adoção de
práticas de
sustentabilidade
no setor público
marca gestão
moderna
O primeiro passo pode vir
com a implantação de programas de educação ambiental
e conscientização, de órgão
para órgão ou secretaria para
secretaria. É possível que
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Bolsonaro comemora suspensão
de testes com vacina chinesa
A morte de um
voluntário foi por
suicídio

Dos generais a Lula,
a África segue um sonho
Em meio à disputa entre Estados Unidos e China,
o Brasil pode mirar a África. “Há grande potencial
econômico vindo dos cerca de 58 países e regiões
autônomas africanas”, afirma estudo da equipe de economistas da Análise Econômica Consultoria. O estudo
aponta que o aumento das importações africanas, tanto
em números absolutos quanto em números relativos,
associado ao problema industrial nos países do continente, presente também na economia brasileira, representa grande potencial de crescimento para a indústria
do Brasil.
Esses fatores já apareceram por diversas vezes nas relações do Brasil com os africanos. Na ditadura, as exportações brasileiras para os países do continente se multiplicaram 21,7 vezes entre 1972 e 1981. A Interbrás, trading
subsidiária da Petrobras, estabeleceu associação com 21
companhias instaladas no Brasil e na Nigéria para comercializar cerca de cem produtos industrializados brasileiros
sob a marca exclusiva Tama. As iniciativas foram abortadas com a crise econômica no Brasil e as pressões de
Estados neocolonialistas que têm interesse em manter o
domínio sobre o continente.
No Governo Lula, nova aproximação foi feita, com
ênfase nos serviços. Grandes empreiteiras brasileiras conquistaram direito de fazer obras de infraestrutura no continente. Dessa vez, a pressão interna foi suficiente para
minar os esforços. A Lava Jato colocou tudo no balaio da
acusação de corrupção.
As proximidades cultural e geográfica deveriam favorecer o Brasil. Mas falta apoio interno. Com dinheiro
e visão estratégica, a China ocupa os espaços no continente.

Maricas
Parece não restarem dúvidas que a Anvisa agiu de
forma rasteira ao paralisar os testes com a Coronavac.
Permite-se com isso suspeitar que a deficiência no
Ministério da Saúde em receber números atualizados
das mortes pela Covid-19 de alguns estados, Rio e São
Paulo entre eles, esconde igualmente interesse político.
Qual seria o impacto na eleição deste domingo se forem
divulgados, na sexta, por exemplo, os números acumulados?
Se o efeito era visível, por que então Bolsonaro decidiu
expor o truque? Pode-se supor uma série de razões, entre
elas burrice, descontrole ou precipitação. Mas o palpite da
coluna é tentativa de desviar atenção da derrota do modelo
Trump e da denúncia contra o filho Flávio, que traz no
bojo um depoimento explosivo que comprova o envolvimento do ex-deputado Jair Bolsonaro na utilização de funcionários fantasmas.
O motivo não excluiria os demais citados acima.

73 anos
A revista Conjuntura Econômica, do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre),
completa 73 anos este mês e vai ganhar um canal exclusivo, que será lançado nesta quarta-feira: o Blog da Conjuntura Econômica (ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica).
No lançamento, publicará uma matéria que reúne os
principais momentos das entrevistas que o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro Antonio Defim Netto deram com exclusividade à revista.

Tamanho
Será que a Joice Hasselmann vai conseguir chegar a
frente do Levy Fidelix na eleição para Prefeitura de São
Paulo?

Rápidas
A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)
faz webinário com o candidato à prefeitura da capital
Fred Luz, nesta quarta, às 17h *** Os sócios Werner
Roger e Frederico Mesnik e a analista Grabriela Carvalho, da Trígono Capital, conversam com André Guilaumon, CEO, e Gustavo Lopez, diretor de RI da BrasilAgro nesta quarta, 19h, em youtube.com/watch?v=oo
UVSkQoeOs&feature=youtu.be *** A Ágora Abrasco
retoma sua atividade nesta quarta, 16h, debatendo as
questões relativas à deficiência e acessibilidade no
cenário da pandemia de Covid-19. Na TV Abrasco:
youtu.be/52r_2xNcGiY *** O Capitalismo Consciente
Brasil (CCBrasil), em parceria com a Ocean Governança Integrada, realiza nesta quarta, 9h30, o encontro
virtual “Capitalismo Consciente RJ: desafios para a retomada”. O evento marcará o lançamento do Chapter
RJ. Inscrições: landingpage.ccbrasil.cc/webinar-rio-dejaneiro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terçafeira que é preciso enfrentar a pandemia do novo
coronavírus de “peito aberto” e que o Brasil tem de
deixar de ser “um país de
maricas”, numa referência
pejorativa ao receio com
a Covid-19, que já matou
mais de 162 mil e infectou
5,67 milhões de pessoas.
Bolsonaro também comemorou como uma vitória
dele a suspensão de testes
da vacina CoronaVac.

“Tudo agora é pandemia.
Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer
um dia, aqui todo mundo vai
morrer um dia... Não adianta fugir disso, da realidade.
Tem que deixar de ser um
país de maricas, pô”, disse
o presidente, em cerimônia no Palácio do Planalto,
para acrescentar em seguida: “Olha que prato cheio
para a imprensa, prato cheio
para a urubuzada que está ali
atrás.”
A morte que causou a
suspensão das pesquisas da
vacina CoronaVac foi o suicídio de um voluntário de
32 anos ocorrido em 29 de
outubro, conforme indicado
no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil de
São Paulo. O laudo do Ins-

tituto Médico Legal (IML)
ainda não foi concluído. O
caso foi usado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para interromper as pesquisas da vacina.
O Ministério Público
(MP) pediu ao Tribunal de
Contas da União (TCU),
nesta terça-feira, uma avaliação se a decisão da Anvisa de suspender os testes
da vacina chinesa contra o
coronavírus, foi feita correta. O MP pede que se investigue se a motivaçao da
suspensãofoi feita com base
em protocolos e motivações
objetivas ou se o órgão está
sendo afetado por influências político-ideológicas.
O texto da ação, assinado pelo subprocurador-geral
Lucas Rocha Furtado, pede

que o TCU acompanhe os
processos decisórios em futuras aprovações ou suspensões de testes de vacinas de
modo a assegurar uma atuação “legal, econômica, impessoal e transparente”.
Após a paralisação dos
testes determinada pela Anvisa, a Comissão Nacional
de Ética e Pesquisa (Conep),
do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), órgão do Ministério da Saúde, defendeu
“a continuidade dos estudos
da vacina CoronaVac, que
vinha sendo desenvolvidos
pelo Brasil, por meio do Instituto Butantan, em parceria
com o governo chinês”. A
comissão entende que o óbito do voluntário não estava
relacionado à aplicação da
vacina.

Produção industrial cresce 3,4% em setembro

A produção industrial em
setembro cresceu 3,4%, na
série com ajuste sazonal, na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), a produção avançou
em 12 dos 15 locais pesquisados. Vale citar que setembro de 2020 (21 dias) teve o
mesmo número de dias úteis
do que igual mês do ano anterior (21).
A pesquisa mostra que
Amazonas (14,2%), Ceará
(8,5%) e Pará (8,1%) tive-

ram os avanços mais intensos. Santa Catarina (7,6%),
Pernambuco (7,5%), Rio
Grande do Sul (5,8%), Goiás
(5,3%) e São Paulo (4,9%)
também apontaram taxas positivas mais elevadas do que
a média nacional (3,4%), enquanto Minas Gerais (3,3%),
Paraná (3,2%), Região Nordeste (3,2%) e Rio de Janeiro (0,8%) completaram o
conjunto de locais com crescimento na produção nessa
comparação. Entretanto, Espírito Santo (-11,0%) e Mato
Grosso (-6,2%) tiveram os

recuos mais intensos. Bahia,
com redução de 1,9%, também apontou resultado negativo.
Em bases trimestrais, o
setor industrial, ao recuar
0,6% no terceiro trimestre
de 2020, permaneceu com
o comportamento negativo
presente desde o último trimestre de 2018 (-1,3%), todas as comparações contra
igual período do ano anterior.
Segundo o IBGE, a redução na intensidade de perda
observada no total da pro-

dução industrial na passagem do segundo (-19,4%)
para o terceiro trimestre de
2020 (-0,6%) foi explicada
pelo ganho de ritmo em 14
dos 15 locais pesquisados,
com destaque para Ceará (de
-42,4% para 5,6%), Amazonas (de -39,0% para 6,8%),
Região Nordeste (de -23,6%
para 2,2%), Pernambuco (de
-13,4% para 11,5%), Santa Catarina (de -24,3% para
0,4%), Rio Grande do Sul
(de -25,0% para -0,6%) e
São Paulo (de -24,0% para
-1,3%).

Relator vê convergência entre textos sobre autonomia do BC

A Câmara dos Deputados
pode votar em breve proposta que prevê a autonomia
do Banco Central, aprovada pelo Senado (PLP19/19)
no último dia 3. A proposta
apresentada pelo Poder Executivo no ano passado tramita na Câmara em regime de
urgência, junto com diversos
projetos apresentados anteriormente. O mais antigo
deles data de 1989 e também
foi aprovado pelo Senado.
Os projetos estão prontos
para serem examinados pelo
Plenário.
O deputado Celso Maldaner (MDB-SC) acredita
que os projetos convergem
e podem ser reunidos em um

texto único para aprovação.
“O impacto da autonomia
é muito importante porque
atrairemos mais investidores, já que é uma medida
para garantir a estabilidade
da nossa economia. Tanto
que o Brasil é o único país
do G-20 que não possui o
Banco Central autônomo”,
disse.
O projeto do Senado prevê mandato de 4 anos para
os diretores do banco, que
teria autonomia administrativa e financeira. A nomeação dos primeiros diretores e
presidente ocorreria 90 dias
após a vigência da lei complementar. Os dirigentes que
já tivessem sido aprovados

pelo Senado não precisariam
de nova sabatina.
Para o professor de Economia da Universidade de
Brasília Roberto Ellery, a
proposta é compatível com
o que já existe em outros
países. “Muitas vezes uma
decisão técnica é inviabilizada por questões políticas.
Ao fazer isso, você diminui
essa tensão e o Banco Central pode agir mais de acordo
com a área técnica”, avaliou.
O professor lembrou que a
autonomia já existe em outros campos, como nas universidades.
A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), vice-líder do
partido, discorda. “O presi-

dente e sua direção vão ser
nomeados por um presidente no penúltimo ano do seu
mandato e quando ele sair
essa direção vai continuar e
ficar com o próximo presidente”, ressaltou. “Está acabando a soberania popular.
Por que o Banco Central tem
mais importância que a Presidência da República?”
Já o professor Ellery criticou a inclusão no texto
aprovado pelo Senado de
outros objetivos para o banco, além da observância da
meta de inflação definida
pelo Conselho Monetário
Nacional. O projeto fala em
metas como o “fomento do
pleno emprego”.

Recado para
Joe Biden

Sem falar
com Mourão

“Quando acaba a saliva,
tem que ter pólvora, senão
não funciona. Não precisa
nem usar pólvora, mas tem
que saber que tem. Esse é
o mundo”. O comentário é
do presidente Jair Bolsonaro ao criticar o recém eleito
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que pretende
aplicar sanções comerciais
contra o Brasil caso não
mude sua política ambiental,
em evento no Planalto.
Após ressaltar que a diplomacia nem sempre é suficiente, dise que “assistimos
há pouco um grande candidato a chefia de Estado dizer
que, se eu não apagar o fogo
da Amazônia, ele levanta
barreiras comerciais contra o
Brasil. E como é que podemos fazer frente a tudo isso?
Apenas na diplomacia não
dá, não é, Ernesto (Araújo)?”, questionou referindose ao ministro de Relações
Exteriores.

Bolsonaro afirmou que
não está falando com o vice,
general Hamilton Mourão,
sobre eleições nos Estados
Unidos nem sobre nenhum
outro assunto. Mourão havia
criticado a posição de Bolsonaro, de acompanhar Donald
Trump e falar sobre supostas
“ingerências” nas eleições
nos EUA, e afirmado que o
Brasil deveria ter uma posição “neutra” em relação aos
norte-americanos.
Três dias após a vitória de
Joe Biden nos EUA, conforme apontam todas as apurações de votos da imprensa,
Bolsonaro continua aguardando o fim das ações judiciais movidas por Donald
Trump, que se recusa a admitir a derrota e busca uma
saída na Justiça para reverter
a situação.
“O que ele (Hamilton
Mourão) falou sobre os Estados Unidos é opinião dele.
Eu nunca conversei com o

Mourão sobre assuntos dos
Estados Unidos, como não
tenho falado sobre qualquer
outro assunto com ele”, disse Bolsonaro à emissora de
TV CNN, nesta segundafeira (9).

rar a denúncia de crimes
licitatórios, de corrupção
ativa e passiva e de lavagem de dinheiro na construção da Cidade Administrativa, na capital mineira,
a partir de 2008. Alexandre de Moraes foi diagnosticado como positivo para
Covid-19.

Moraes, com Covid,
libera marqueteiro
A suspensão de inquérito
policial em curso na Justiça
do Estado de Minas Gerais
contra o publicitário Paulo Vasconcelos do Rosário
Neto, ex-marqueteiro de
campanhas de Aécio Neves, foi determinada pelo
ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal, (STF), por entender que compete à Justiça
Eleitoral julgar os crimes
eleitorais e também os comuns que lhe forem conexos.
A investigação contra o
publicitário foi aberta pelo
juízo de Direito da Vara de
Inquéritos da Comarca de
Belo Horizonte para apu-

Lula recorre do
processo do triplex
A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) recorreu nesta terçafeira da decisão do ministro
Edson Fachin, do STF, de remeter ao plenário do tribunal
o julgamento de uma ação
da defesa contra a condenação do petista no processo
do tríplex do Guarujá (SP).
Na última sexta-feira (6),
Fachin decidiu retirar o caso
da Segunda Turma do STF,
formada por cinco ministros,
e remeter o julgamento ao
plenário, do qual participam
todos os 11 integrantes da
corte.
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E-commerce será principal
ferramenta de compra no final de ano
Referendo
– Desde a semana passada, as eleições presidenciais nos
EUA sufocam o noticiário de forma absoluta. E não é para menos, considerando o estágio de colonização e submissão cultural a que o Brasil se submete por aquele país. No fim das contas,
nada se parece mais com uma política econômica republicana
do que uma política econômica democrata.
– Entre as matérias jornalísticas, um tema é inevitável. É o
fato de serem indiretas as eleições, com alguns episódios exemplares de posse do candidato a presidente menos votado. Esta
eleição indireta, feita através de intermediários chamados “delegados”, só encontra uma explicação na sua aritmética eleitoral complexa – é uma forma de exercício de controle político,
social e econômico, para manter no poder sempre os mesmos
grupos. E, neste sentido, eles têm sido bem sucedidos.
– Há, no entanto, um aspecto interessante neste processo
político, que é menos abordado na mídia grande. Trata-se dos
referendos sobre temas sortidos da vida dos cidadãos. Tornou-se tradição realizar os referendos na mesma data das eleições
presidenciais. Muitas vezes, as cédulas eleitorais parecem verdadeiros “cadernos”, o que é uma das razões a inibir o uso de
equipamentos de apuração mais ágeis.
– Cada estado tem a sua própria pauta. Neste ano, 119 referendos foram realizados em 32 dos 50 estados norte-americanos, simultaneamente à escolha do partido político dos delegados que formam o colégio eleitoral. Dá uma sensação de
existência de verdadeira democracia poder contornar os protocolos de controle executados no forno de cozimento das normas
legais (executivo propõe – congresso aprova – suprema corte
julga recursos), sobretudo em temas nevrálgicos.
– Com o mecanismo dos referendos, a sensação de um americano médio é a de que vive em uma atmosfera para sempre democrática, escapando da sua percepção que um joelho pesado
e treinado para controlar sonhos e modelar destinos pressiona o
pescoço do cidadão até a morte pela asfixia das desigualdades,
pelas economias externas indevidamente internalizadas com
fins privados, que subtraem a capacidade de os preços expressarem as verdadeiras relações de valor, e também, pela apropriação e exaustão temerária dos recursos do planeta.
– Exemplificando, no estado de New Jersey, com algumas
cidades que orbitam a região da “grande New York”, o uso
recreativo da maconha foi aprovado em referendo, neste ano.
A mesma coisa aconteceu nos estados de Dakota do Sul e do
Arizona.
– No estado de Washington, o uso de drogas como o LSD
foi descriminalizado. Em Oregon, o uso de cogumelos que produzem efeitos alucinógenos foi autorizado em tratamentos para
depressão, além de descriminalizar a posse de drogas como cocaína, heroína e LSD. O estado da Louisiana recusou o direito
ao aborto, enquanto o estado do Colorado recusou medida em
que era proposta a proibição da interrupção de gravidez indesejada após 22 semanas.
– No estado da Califórnia, maior colégio eleitoral dos EUA,
a população aprovou a continuidade do trabalho de condutores
de aplicativos, sem vínculos empregatícios, como prestadores
de serviços. Os eleitores californianos também reprovaram, em
referendo, um projeto de aumento de imposto sobre imóveis
de grandes corporações e ainda o mecanismo de ampliação de
medidas para o controle de aluguéis. Ademais, outro referendo
neste estado estendeu o direito de voto para quem cumpre pena
e está na condicional.

Não bole com quem está quieto?
Enquanto a pátria-mãe estava distraída com as eleições nos
EUA, o plenário do Senado passou a controvertida boiada da autonomia do Banco Central do Brasil e aprovou (na terça-feira. 3
de novembro) o substitutivo do senador-relator Telmário Mota
(Pros-RR) ao Projeto de Lei Complementar (PLP 19/2019).
O PLP 19 estabelece mandatos estáveis (4 anos; admitida
uma recondução) e requisitos para nomeação e demissão do
presidente e dos diretores do Banco Central, bem como vedações aos ocupantes dos cargos, inclusive quarentena de 6
meses (na entrada e na saída) das posses nas funções. Foram
56 votos a favor e 12 contrários.
Disse o autor do texto aprovado que “é no poder-dever de
assegurar a estabilidade de preços que o Banco Central encontra sua missão institucional por excelência. Mas o Banco
Central deve atuar não apenas em busca da estabilidade e eficiência do sistema financeiro e da suavização das flutuações
do nível de atividade econômica, mas também, na medida de
suas possibilidades, para fomentar o pleno emprego.”
Ou seja, o Banco Central figura no imaginário do senador-relator do texto aprovado como a “maravilha curativa” da
economia. Não é, nem mesmo para as questões da estabilidade
de preços. E não só por pressão de “governos populistas com
viés de direita ou de esquerda”, em períodos eleitorais. O PLP
19/2019 segue para a Câmara e daí para a sanção do presidente
da República, ou retorna ao Senado, caso a Câmara altere o texto. Os mandatos dos diretores do BC também serão de quatro
anos. O presidente e os diretores do BC poderão ser reconduzidos uma vez, por decisão do presidente da República.
No caso do PLP 19/2019, o Senado parece ter trabalhado
com alguns pressupostos superados (na melhor das hipóteses).
Por exemplo, insiste em demonizar o trabalho político (como se
também não o fossem) e em dourar o trabalho técnico (que atribuem ao Banco Central), em uma dicotomia que não se confirma na realidade. Assim, entregam o Banco Central à banca do
capital financeiro. E isso logo após a perigosa autorização para
que o Banco Central remunere as sobras de caixa dos bancos
comerciais. Estabelece uma quarentena estreita (6 meses) para
o presidente e diretores; não estabelece condições de “recall”
das nomeações. Restringe a substituição às questões pessoais
(vontade própria ou enfermidade) e outras razões de desempenho, que dificilmente seriam reunidas sem uma baita crise
institucional (muitas vezes, inflacionária). Além disso, o PLP
19/2019 subtrai poder da presidência eleita da República e poderá se tornar um vetor da economia.
Entre nós, a experiência mais bem sucedida de tombo na
inflação foi o Plano Real. Em 30 de junho de 1994, ao ser
editada a MP 542, estava Itamar Franco na presidência da
República, FHC no Ministério da Economia e Gustavo Franco no Banco Central.
Alguém apostaria um docinho no sucesso do Plano Real com
Paulo Cesar Ximenes na presidência do Banco Central (convidado que foi por Eliseu Resende, então ministro da Economia)?
Pois seria assim se a autonomia do Banco Central existisse em
1994, nos termos em que o Senado votou agora...

A pandemia mudou a forma de comprar no mundo
todo, impulsionando o crescimento do e-commerce e
do uso dos pagamentos por
aproximação. É o que mostra o estudo global da Visa
- “Back to Business, Holiday Edition”, na qual 54%
dos brasileiros entrevistados
confirmam que irão realizar
a maioria das suas compras
de final de ano no comércio
eletrônico.
A pesquisa aponta que,
apesar da crise, os brasileiros estão otimistas: 89%
pretendem fazer compras
de Natal neste ano. A maioria (58%) deverá optar por
apoiar o comércio de bairro
e concentrarão mais da metade das suas compras nes-

ses estabelecimentos, seja de
forma presencial ou online.
Além disso, os presentes
digitais ganharão destaque,
com mais da metade (59%)
planejando comprar por
produtos ou serviços nesse
formato. Desses, 31% esperam dar mais vales-presentes
digitais que no ano passado,
seguidos por entretenimento
digital (25%) e esportes eletrônicos - como jogos, acessórios e assinaturas (24%).
Do ponto de vista dos
pequenos negócios, o cenário também é positivo, segundo a pesquisa “Back to
Business, Holiday Edition”.
Quase quatro em cada cinco
PMEs brasileiras (78%) dizem que a época é muito relevante para seus negócios,

destacando-se em relação ao
restante do mundo, no qual
68% afirmam o mesmo globalmente.
Indo mais a fundo nos
dados brasileiros, apenas
17% dos pequenos empreendedores afirmam que seus
negócios não estão preparados para enfrentar o fluxo de
vendas da alta temporada.
Em relação aos preparativos para a demanda desse
período, os empresários entrevistados disseram que os
principais cuidados serão:
Estender seu horário comercial (32%); Digitalizar partes de suas operações comerciais (29%); Investir mais
em sua infraestrutura física
(26%); Contratar mais pessoal para a operação (18%).

“O ano de 2020 foi extremamente desafiador para
pequenas e médias empresas
brasileiras, mas, principalmente, foi um ano que inspirou superação e a entrada
de tantos negócios no mundo online. É muito animador enxergar no resultado da
pesquisa que tanto os empreendedores quanto consumidores estão otimistas, e que
já começaram os trabalhos
para que as vendas e compras do final de ano sejam
excelentes. Será o Natal do
e-commerce, e continuamos
trabalhando aqui na Visa
para que essas transações
sejam seguras e convenientes”, acredita Fernando Teles, country manager da Visa
do Brasil.

Loja virtual de cosméticos para atender todo o Brasil

A pandemia do coronavírus acelerou o mercado
de vendas online em todo o
mundo, como um passo obrigatório neste novo cenário.
A gigante mineira Haskell
Cosméticos acaba de anunciar o lançamento de sua
primeira loja virtual. A nova
plataforma de e-commerce
visa facilitar sua relação com
os clientes, além de oferecer
uma experiência de compra
diferenciada, eficiência nas
vendas e atingimento novos
públicos e mercados.
“A loja online da Haskell
sempre foi muito solicitada
por nossos consumidores e é
um projeto que já estava em
andamento e foi acelerado
por conta das transforma-

ções e novas necessidades
que a pandemia nos trouxe.
Por esses motivos, a loja
chega nesse momento para
complementar os nossos
canais e facilitar o processo de compra para aqueles
gostam da experiência da
compra online. Esse público tem crescido a cada dia,
e nós queremos estar disponíveis para todos os consumidores’’, explica a gerente de Marketing Mayara
Araújo.
A loja online está chegando em um momento importante para a empresa, que
potencializou outras vertentes internas, durante a pandemia, como o investimento
em marketing digital e par-

cerias com potenciais talentos das mídias sociais. Sua
presença no digital aumentou significadamente, onde
hoje acumula mais de meio
milhão de seguidores no Instagram (@haskelloficial).
Quem entra no site oficial
da Haskell encontra todas as
informações e linhas existentes no mercado, além da
história e posicionamento da
marca. Ao clicar na ‘’ Loja
Online’’ o cliente é direcionado para uma nova página
(www.meuhaskell.com.br),
onde pode efetuar a compra
de todas as linhas para os
fios e unhas.
A marca pretende alcançar seu mercado internacional já consolidado em mais

de 20 países e também utilizar seus distribuidores
regionais como um facilitador. “Queremos atender
às necessidades do nosso
público, proporcionar uma
experiência de compra incrível e estar cada vez mais
presente no seu dia a dia. Já
realizávamos um trabalho
de fidelização de alta performance nas redes sociais
e, agora o e-commerce chega para somar forças a esse
trabalho’’, finaliza Mayara.
Além do e-commerce e site
oficial, a Haskell oferece
um blog com dicas e tendências do mercado de beleza e bem-estar, que atualmente detém quase 100 mil
acessos por mês.

Zendesk e WhatsApp: parceria na área de conversação
A Zendesk, Inc. anunciou
nesta terça-feira a expansão
de suas capacidades como
provedora de soluções de
CRM para apoiar empresas
a entregarem suporte em
tempo real nos canais de
mensageria social, na web
e em dispositivos móveis. A
parceria estratégica com o
WhatsApp - uma das primeiras desse tipo - permitirá que

empresas engajem imediatamente com seus clientes,
compartilhem informações e
respondam a perguntas através do WhatsApp e outros
serviços de mensageria do
Facebook, como o Messenger e o Instagram.
À medida que os consumidores adotam rapidamente a mensageria como principal canal de comunicação

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO.
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial,
estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro
– Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978,
www.machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente
autorizada pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá
em segundo público leilão presencial, no dia 18/11/2020, com
início às 13:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 –
Centro /RJ., o imóvel identificado como Apartamento 204 do
edifício situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, 25, antes Rua
Projetada 46 do PAL 48249, na Freguesia de Jacarepaguá, com
direito a 1 vaga de garagem descoberta indistintamente situada
no pavimento de acesso e correspondentes frações ideais de
111.34/16355,36 para o apartamento e de 27,48/16355,36 para
a vaga de garagem, tendo o terreno as medidas, características
e confrontações constantes da matrícula nº 422495 do 9º Ofício
de Registro de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/
11/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e
13.465/2017, combinada com as cláusulas do Contrato de
Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de alienação
fiduciária em garantia e outros pactos, (R-12), do RGI, lavrada
em 17/03/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato
pelas demais cláusulas e condições constantes do título, venda
essa que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da
dívida, vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais,
que não foram pagos pelos fiduciantes/devedores MARCIO JOSE
ALVES DE ALMEIDA, CPF nº. 037.504.687-96 e JANAINA
CONRADO DA SILVA, CPF nº. 081.030.867-38, nos termos do
supra referido contrato, tendo eles sido previamente constituídos
em mora, não a emendaram e, em consequência, consolidada
a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante
ato AV-16 da matrícula nº 422495 do 9º Ofício do Registro de
Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$687.129,37 (seiscentos e oitenta
e sete mil, cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos),
fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§ 2º e 3º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito
informado pelo condomínio do período de 05/10/2020 e 05/11/
2020, no valor R$ 1.413,39, débitos de IPTU dos exercícios de
2018, 2019 e 2020, no valor de R$ 2.645,09. Ficam cientes os
interessados de que a arrematação far-se-á mediante o
pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor
acrescido de 5% de comissão à Leiloeira incidentes sobre o
valor da arrematação. Caso o imóvel objeto do leilão esteja
ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/
1997. Os devedores acima identificados, e seus procuradores,
Sr. PEDRO PAULO DE ALMEIDA, CPF nº 073.719.247-03 e Sra.
MARLENE FRANCISCA CONRADO DA SILVA, CPF nº 298.585.26768, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização
do presente leilão. A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos
interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto
do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes ao imóvel
e à fiduciária/credora, proceder aos atos necessários à
formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 04 de novembro
de 2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

com amigos, familiares e
empresas, mais de 34 mil
clientes da Zendesk já demonstraram uma forte procura pelos canais de mensagens sociais do Facebook,
por meio da inclusão do
WhatsApp e/ou Messenger
como um canal de atendimento.De acordo com a
pesquisa da Zendesk e ESG,
as empresas que fornecem

as melhores experiências ao
cliente (ou Customer Experience - CX) investem em
uma maior oferta de canais
de atendimento. Dessa forma, organizações focadas
em CX têm muito mais probabilidade de ter aplicações
de mensageria (89%) e mídias sociais (87%) do que
seus concorrentes para o relacionamento com o cliente.

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 NIRE: N° 33300026720
Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários S
A conforme artigo 163 V da lei 6404 de 15/12/1976, para comparecerem a
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, Avenida das Américas ,
n° 700 , 2° andar, em frente a loja 219 R, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
Cep 22 640-100 no dia 23/11/2020 às 9 hs para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia; Motivo de urgência, alteração de endereço.
Theodoro Duvivier, Conselho Fiscal

OT BANK S.A.
CNPJ/MF nº 35.203.533/0001-55 - NIRE 33.3.0033233-2 - JUCERJA
Extrato de Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
de Acionistas Realizada em 30 de Abril de 2020
Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do
Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3434 - Bloco 07 - Sala 201
- Barra da Tijuca. Acionista representando 100% (cem por cento) do capital
social. Deliberações: Aprovado(a) Em Assembleia Geral Ordinária:
(1) em relação ao exercício social findo em 31/12/2019: (a) o Relatório da
Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras; e (b)
destinação do resultado; (2) reeleição e eleição de membros para a Diretoria
da Companhia, com mandato até a posse dos Diretores que vierem a ser
eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2023, a
saber: Sr. José Alexandre Costa de Freitas brasileiro, casado, advogado,
portador da identidade nº 78.657, OAB/RJ, CPF nº 008.991.207-17, que
exercerá o cargo de Diretor Presidente; Sr. Alexandre Lodi de Oliveira,
brasileiro, casado, empresário, portador da identidade RG nº 109641316,
expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 076.922.737-66; e Sr. Carlos Henrique Correa
Sismil, brasileiro, casado, contador, portador da identidade nº 09.509.186-4
expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 011.896.377-58; e Em Assembleia Geral
Extraordinária: (3) remuneração mensal da Diretoria; (4) alteração da
razão social da Companhia para OT Pagamentos S.A., bem como de seu
nome fantasia para OT Pag; (5) aumento de Capital Social no montante total
de R$ 100.000,00, mediante a emissão de 10.000 ações ordinárias; e (6)
alteração dos Arts. 1º e 5º do Estatuto Social, que passaram a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 1º - A OT Pagamentos S.A. (“Companhia”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social
e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”)”; e “Artigo 5º - O capital social
é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 11.000 (onze mil)
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” Arquivada na
JUCERJA em 30/07/2020 sob o nº 00003905775, Sec. Geral Bernardo
F. S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede social
da Companhia, juntamente com o Estatuto Social consolidado anexo
à ata da assembleia.
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Acionistas da Linx decidirão
sobre incorporação pela Stone
Proposta
atualizada chega
a R$ 6,5 bilhões

A Linx, empresa de software de gestão, informou
nesta terça-feira que convocou para o próximo dia
17 uma assembleia geral
extraordinária de acionistas
para decidirem sobre a incorporação da empresa pela
Stone Participações. A proposta atualizada da Stone
avalia cada ação da Linx a
R$ 32,06 e totaliza em torno
de R$ 6,5 bilhões.
Em 1 de outubro, o Conselho de Administração da
Linx, representado pelos seus
conselheiros independentes,
manifestou-se favoravelmente à operação de incorporação
e recomendou a sua submissão aos acionistas da Companhia. No dia 28 de outubro, o
Conselho de Administração,
representado pelos seus conselheiros independentes, manteve sua manifestação favorável à operação. A proposta
que a Totvs fez pela Linx vale

R$ 6,6 bilhões, aproximadamente, conforme informou
nesta terça-feira o Valor Econômico.
No dia 17, durante a assembleia os acionistas também votarão para aprovar
ou rejeitar a proposta de
dispensa de ingresso da
Stone no Novo Mercado,
no contexto da incorporação de ações, e aprovar ou
rejeitar a dispensa da realização de oferta pública de
aquisição de ações da Linx.
Nesta terça-feira, em teleconferência de resultados
do terceiro trimestre, Alberto Menache, fundador
e executivo-chefe da Linx,
não quis fazer nenhum comentário a respeito da proposta de incorporação.
Os resultados do terceiro
trimestre mostraram que a
receita recorrente da empresa atingiu R$215,5 milhões,
representando 85% da receita operacional bruta, +18,5%
ante 3T19 e +3,7% em relação ao 2T20.
O resultado financeiro líquido da Linx atingiu
-R$13,1 milhões no 3T20,
-R$2,6 milhões e -R$9,0
milhões vs 3T19 e 2T20,

respectivamente. Segundo a
empresa, essas reduções são
explicadas principalmente
pela redução gradual do CDI
ao longo do período e pelo
aumento no custo da dívida
da companhia, parcialmente
compensados por maiores
receitas originadas pela antecipação e cessão de recebíveis de Linx Pay. “Vale
destacar que o resultado financeiro líquido do 3T19 foi
impactado negativamente
pela variação cambial sobre
a parcela de recursos levantados no exterior com a oferta global de ações em junho
de 2019”, destacou o relatório de resultados da empresa.
Pix

Sobre o Pix, a Linx informou estar pronta para operar
o novo sistema, por meio da
Linx Pay. Antonio Ramatis,
vice-presidente financeiro e
de relações com investidores
da Linx, disse que a companhia pretende monetizar o
Pix dentro do que é permitido pelo Banco Central.
“Temos uma oferta para
cada vertical de negócios,
mas a ideia é operar o Pix

integrado ao ponto de venda. Conseguimos interesse
de muitos clientes. Estamos
com uma visão bastante otimista e prontos para operar
dia 26”, afirmou o executivo, sem citar números.
No terceiro trimestre, a
Linx Pay representou no
terceiro trimestre 14,2% da
receita recorrente da Linx. A
receita recorrente da companhia cresceu atingiu 15,3%
em relação ao mesmo período de 2019, totalizando R$
219,8 milhões. A unidade
terminou o trimestre com
aproximadamente 13 mil
clientes cadastrados. A receita recorrente da operação
foi cinco vezes maior do que
no segundo trimestre do ano,
com 2,7 mil clientes usando
a solução de pagamentos da
Linx para comércio eletrônico.
O serviço de Transferência Eletrônica de Fundos
(TEF) respondeu por 44%
da receita da Linx Pay. O
volume de pagamentos processados (TPV, na sigla em
inglês) cresceu cinco vezes
nos primeiros nove meses do
ano em comparação com o
mesmo intervalo de 2019.

Debate da regulação para distribuição de gás natural comprimido

A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) realizará, no próximo dia 27,
às14h, o workshop sobre a
Revisão da Resolução ANP
nº 41/2007. A norma trata da
regulação para distribuição
de gás natural comprimido
(GNC) a granel, projeto estruturante, projeto de uso
próprio e para a construção,
ampliação, e operação de
unidades de compressão de
GNC.
A revisão da resolução
está prevista na Agenda
Regulatória
2020-2021
da ANP. “A realização do
evento permitirá a parti-

cipação do mercado e da
sociedade no processo”,
informou a agência reguladora.
Um dos focos do evento é
a discussão sobre as definições e os modelos de negócio
da regulamentação vigentes,
de forma a subsidiar a futura proposta de alteração e
promover o alinhamento à
restruturação do mercado de
gás natural. Entre os itens
em debate, estão as definições de projeto estruturante
e para uso próprio.
Conforme a resolução vigente, o projeto estruturante
destina-se aos serviços de

REQUERIMENTO DE LICENÇA
A MINERACAO VALE DO RIO PRETO LTDA, CNPJ 10.500.792/000117 torna público que requereu ao IBAMA, a Licença de Operação, para
instalação do porto de areia na margem direita do rio Preto, divisa dos
municípios de Valença-RJ e Rio Preto-MG. Não foi determinado estudo
de impacto ambiental.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. THIAGO SIMÕES MAFFRA, inscrito no CPF/ME sob o nº
330.766.318-61, (“Thiago”). DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no BANCO XP S.A., sociedade
anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.264.668/0001-03 (“Banco XP”).
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente
ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central
do Brasil na internet): (i) selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições; (ii) supervisionadas e para Integrantes do
SPB; (iii) selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento
de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro 10 de novembro de 2020

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. THIAGO SIMÕES MAFFRA, inscrito no CPF/ME sob o nº 330.766.31861, (“Thiago”). DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos
de administração na XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XPI CCTVM”). ESCLARECE que
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo
de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet):
(i) selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições; (ii) supervisionadas e para Integrantes do SPB; (iii) selecionar,
no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro 10 de novembro de 2020

abastecimento local através
da compressão, armazenamento, transporte, carga e
descarga de GNC entre dois
ou mais dutos pertencentes
às concessionárias estaduais
de gás natural canalizado, enquanto os projetos para uso
próprio permitem a compra
e a compressão por uma empresa para o uso do GNC nas
suas próprias instalações, sendo vedada a comercialização
do produto.
As inscrições para participar do workshop podem ser
feitas até o dia 25 deste mês,
às 12h, com o envio do nome
e contatos por e-mail para o

endereço contribuicaognc@
anp.gov.br. Os interessados
em realizar exposição no
evento devem informar junto
com a solicitação de inscrição e encaminhar a apresentação. O acesso à sala virtual
será prioritário aos inscritos e,
em seguida, serão admitidos
outros interessados, por ordem de chegada, até o limite
da capacidade da ferramenta
utilizada, o Microsoft Teams
(300 pessoas). A ANP disponibilizou um questionário sobre o diagnóstico do
mercado de GNC e possíveis alterações da Resolução ANP nº 41/2007.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: GPS GESTÃO PATRIMONIAL
SOCIETÁRIA LTDA, inscrita no CGC nº 09.620.333/0001-98 com
sede nesta cidade à Av. das Américas, nº 10101 sala 231 –
Recreio dos Bandeirantes/RJ, CEP 22.793-082, que nos termos
do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 16 de
novembro de 2020 as 11:00 horas com término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início 11:10h, pelo preço da avaliação
no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br, pelo preço
da avaliação conforme descrito, R$ 3.822.476,62(três milhões
oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais
e sessenta e dois centavos), valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive
tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver
licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª
praça com início em 01 de dezembro de 2020 as 11:00 horas
com término após 10 minutos consecutivos sem lance do início
11:10h, pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão
perfaz um total de R$ 7.867.068,10(sete milhões oitocentos e
sessenta e sete mil sessenta e oito reais e dez centavos) valor
que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao
imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL:
PRÉDIO Nº 461 DA ESTRADA DO MACEMBÚ, NA FREGUESIA DE
JACAREPAGUA, E RESPECTIVO TERRENO DISIGNADO POR LOTE
07 DA QUADRA 56 DO PAL 12.486, COM METRAGEM DE TERRENO
7.527 METROS QUADRADOS E ÁREA EDIFICADA 1.303 METROS
QUADRADOS, O IMÓVEL SE ENCONTRA OCUPADO CONFORME
CERTIDÃO, RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO
SITE DO LEILOEIRO. Condições do leilão: A venda será realizada
à vista na mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador
todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais
como: ITBI, despesas com a escritura de compra e venda a ser
lavrada no Cartório do 09º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco)
dias após a apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo
adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco
por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas de
R$ 7.500,00 que serão pagos no ato do leilão. Será de
responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados no
valor de R$ 141.306,17 (cento e quarenta e um mil trezentos e
seis reais e dezessete centavos) e até a 04/12/2019 constavam
débitos inscrito em Divida Ativa relativos aos exercícios: 2017 e
2018, inscrito no CBMERJ sob o nº 2668863-0 e até a presente
data constam débitos de R$ 9.198,98(nove mil cento e noventa e
oito reais e noventa e oito centavos referente aos exercícios de
2016,2017,2018 e 2019, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no
estado em que se encontra (venda ad corpus) não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação, a desocupação/imissão/
reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, se necessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de
Acordo será paga comissão integral do Leiloeiro bem como as
despesas até a data do leilão. Maiores informações: tel: 25321961 – 2532-1705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br
ou (http://www.schulmann.com.br).
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Vale promete cautela na
produção de minério de ferro
A Vale afirmou que pretende ser cautelosa em sua
expansão de capacidade
para não derrubar o mercado de minério de ferro. “Nós
vamos ser responsáveis, não
vamos sobrecarregar os mercados com minério de ferro”,
disse o diretor financeiro da
companhia, Luciano Siani, em entrevista em vídeo
à Reuters durante o evento
Reuters Commodity Trading
Summit.
O executivo frisou que a
mineradora está preparada
para aumentar sua capacidade para 450 milhões de
toneladas em cerca de cinco
anos, usando métodos mais
seguros e menos poluentes,
disse ele.
“A intenção não é sobrecarregar os mercados até 450
(milhões de toneladas). É ter
a capacidade disponível para
atender o mercado se for necessário”, disse Siani.
As decisões de produção
da Vale afetam os preços de
produtos de aço pelo mundo,
uma vez que ela é a única

produtora global de minério
de ferro com planos significativos de expansão de capacidade.
A companhia recuperou
momentaneamente seu posto
de líder em minério de ferro
no terceiro trimestre, após
produzir mais que a rival
australiana Rio Rinto, para
quem a brasileira perdeu
o posto após o rompimento de barragem da empresa
em Brumadinho (MG) em
2019 que deixou 270 mortos e obrigou o fechamento
de outras minas vistas como
sob risco.
A Vale registrou prejuízo
no ano passado atribuído
a despesas relacionadas ao
desastre de Brumadinho, a
receita continuou a crescer.
A redução na oferta global
após a Vale ter reduzido sua
meta de produção para 2019
em cerca de um quatro ajudou a impulsionar um rali
nos preços do minério de
ferro, que tocaram máxima
de seis anos em meados de
setembro passado.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados
de Recebiveis Imobiliarios da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebiveis Imobiliarios S.A. A REIT Securitizadora de
Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81
(“Emissora”), nos termos da cláusula 12.1 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), cuja cedente dos créditos imobiliários é a Socicam
Administração e Projetos Ltda, CNPJ 43.217.280/0001-05 (“Cedente”), vem
pela presente, convocar os titulares para Assembleia Geral de Titulares de
CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. (AGT), a se realizar no dia 17/11/2020, às 14 horas, em
segunda convocação. Conforme autorizado pela CVM, nos termos do OfícioCircular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio
de consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora convoca os titulares
para a AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela recompra
compulsória dos créditos imobiliários ou não, pela Cedente, em virtude do
inadimplemento de obrigações pecuniárias, o que impossibilitou o pagamento
dos CRI; (ii) deliberar pela concessão de carência de amortização dos CRI
Sênior, pelo período de 9 (nove) meses, a contar da parcela de outubro de
2020, sem concessão de carência nos créditos imobiliários pela Cedente
aos seus devedores. Aprovada esta deliberação, tanto os juros do CRI
Sênior quanto o prêmio previsto no item abaixo, devidos em 15 de outubro
de 2020, serão pagos em até 5 (cinco) dias úteis a contar da AGT, a ser
acrescido da atualização monetária prevista no termo de securitização, a
contar de 15 de outubro de 2020 até o seu efetivo pagamento; (iii) deliberar
quanto ao pagamento, pela Cedente, de prêmio mensal (“Waiver’s Fee”) de
0,1700% sobre o saldo devedor do CRI Sênior, a ser paga no mesmo dia de
pagamento das parcelas de juros e amortização do CRI Sênior, a contar da
parcela vincenda em outubro de 2020; (iv) deliberar quanto ao pagamento de
prêmio mensal adicional (“Waiver’s Fee Condicionado”) de 0,08295%, sobre
o saldo devedor do CRI Sênior, devido somente na hipótese das curvas de
amortização original e repactuada, do CRI Sênior, não voltarem a se encontrar
em até 24 (vinte e quatro) meses após a prestação de 15/10/2020, ou seja,
até 15/10/2022. Na hipótese de sua indicência, o Waiver’s Fee Condicionado
será pago mensalmente no mesmo dia de pagamento das parcelas de juros
e amortização do CRI Sênior até que as curvas de amortização original e
repactuada, voltem a se encontrar; (v) aprovação da Planner Corretora
de Valores S/A., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.806.535/0001-54, para
substituir a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., das funções de
agente fiduciário e custodiante dos CRI. Aprovadas as deliberações, serão
implementadas as seguintes contrapartidas. Será outorgada garantia
adicional aos CRI, mediante outorga de cessão fiduciária em garantia dos
fluxos futuros de recebimento de taxas de embarque, a contar de Janeiro
de 2022 ou do resgate das CCBs, conforme adiante definidas, o que ocorrer
por último, dos terminais rodoviários (“Taxas de Embarque”): [a] Terminais
Rodoviários Eng. João Thomé, Antônio Bezerra e Messejana, no Estado do
Ceará; [b] Terminal Rodoviário de Brasília (DF); [c] Terminais Rodoviários de
Campina Grande e de João Pessoa, na Paraíba; e Terminal Rodoviário de
Natal/RN. As Taxas de Embarque são hoje garantia das Cédulas de Crédito
Bancário emitidas pela holding, FMFS Participações e Empreendimentos
Ltda. (“CCB” ou “CCBs”). Assim, a Cedente se compromete a realizar, após
o resgate das CCBs, amortização extraordinária mensal do CRI Sênior, no
mesmo valor da última parcela paga de juros e amortização do CRI Sênior
no mês anterior, com recursos provenientes exclusivamente das Taxas de
Embarque, até que as curvas de amortização original e repactuada do CRI
Sênior, voltem a se encontrar. Adicionalmente, após o resgate das CCBs,
a Cedente se obriga a fazer circular em conta do patrimônio separado do
CRI, nova ou atual, com as Taxas de Embarque, o montante mínimo de
150% das parcelas de amortização e juros dos CRI Sênior, considerando a
última parcela paga, até as curvas voltarem a operação original, caso isso
ainda não tenha ocorrido. Os Titulares de CRI Sênior terão a prerrogativa
de escolher quais dos terminais rodoviários mencionados acima deverão
direcionar as Taxas de Embarque para o CRI, como garantia de cessão
fiduciária. Finalmente, a Cedente, enquanto titular dos CRI Subordinados,
irá autorizar que a Emissora não realize nenhum pagamento de juros e
amortização dos CRI Subordinados, até que as curvas do CRI Sênior,
original e repactuada, se encontrem novamente. Procedimento de resposta
à Consulta: A manifestação dos titulares deverá ser realizada por meio da
assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída
com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais,
regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos
signatários, e encaminhada, até o dia 17/11/2020 aos cuidados do agente
fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.
br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria
simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas,
as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A
Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias
constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências
necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não
se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização,
instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontramse depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de
inadimplente para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação
da Assembleia Geral, será enviada pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos
os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador, bem como
aos custodiantes, após a publicação deste edital, conforme o previsto no
Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem
do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails
ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com. br, respectivamente. A consolidação dos
votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 18 de novembro
de 2020. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020. Reit Securitizadora
de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI
da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliários S.A. de 17 de Novembro de 2020. Anexo I. Termo de Apuração
de Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto
da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Termo de Apuração de Votos. Com
relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM ( ) NÃO ( ); Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( ); Termo de Apuração de Votos. Com relação ao item (iv) da ordem
do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Termo de
Apuração de Votos. Com relação ao item (v) da ordem do dia, manifesto
meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
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Guedes não cumpriu ampla Embraer tem prejuízo líquido
ajustado de R$ 797,5 milhões
privatização prometida
Ministro se diz
frustrado por não
ter conseguido
vender uma estatal
em dois anos

Foram muitas promessas
e críticas ao governo anterior,
mas o Governo Bolsonaro engatinha nas próprias promessas
de campanha. Durante a campanha eleitoral, o ministro da
economia, Paulo Guedes prometeu privatizar “todas” as estatais (são mais de 200), levantando cerca de R$ 1 trilhão, nos
primeiros 12 meses de governo.
O ministro disse nesta terça-feira que está bastante frustrado por ainda não ter feito
privatizações. Ele participou
da abertura do evento Boas
práticas e desafios para a implementação da política de desestatização do Governo Federal, na Controladoria-Geral
da União (CGU), em Brasília.
“Estou bastante frustrado
com o fato de a gente estar
aqui há dois anos e não ter
conseguido vender uma estatal. Até por isso um dos
nossos secretários foi embora. Entrou outro com muita
determinação e mais juventude. Quem sabe ele aguenta
o tranco e vai conseguir entregar mais. Isso é lamentável”, disse, referindo a Salim
Mattar que deixou a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado em agosto e deu lugar
a Diogo Mac Cord de Faria.
Guedes disse que a estrutura atual do Estado foi mol-

dada na época do regime militar, com investimentos em
infraestrutura, e agora é preciso remodelar o país para
uma “ordem democrática,
com ação descentralizada”.
“A estrutura do estado foi
montada durante um regime
politicamente fechado, o regime militar, que desenhou
um plano de aprofundamento da infraestrutura. Foi um
legado que o regime militar
deixou”, disse.
Para o ministro, o Estado
não está conseguindo atender
a sociedade em suas demandas por segurança pública,
saúde e saneamento. “As empresas estatais, ao longo do
tempo, alguns avançaram e
outras se perderam. Temos o
caso típico de água e saneamento, que agora nós fizemos
o marco regulatório, que é um
avanço, vai trazer muito recursos para a área”, disse.
Com discurso de palanque,
Guedes acrescentou que “não
é razoável” que o Brasil tenha
100 milhões de pessoas sem
esgoto e 35 milhões sem água
corrente em casa. “Enquanto
isso, as tarifas de água e esgoto subiram, os salários do
funcionalismo nessas empresas subiram também. A única
coisa que caiu foram os investimentos em água e esgoto”,
argumentou.
“Evidentemente quando há
uma situação dessas de esgotamento, tem que ir rapidamente
em outra direção e nós não temos essa velocidade e isso inclui o nosso governo”, disse.
Entretanto, o ministro disse que esse processo de mudança na estrutura do Estado
é irreversível. “Uma sociedade aberta não quer um Estado com a estrutura atual. O
Estado está aparelhado, não

está eficiente, não consegue
fazer as metas universais de
fraternidade pela ineficiência e politização dessas ferramentas”, disse.
Guedes afirmou ainda que
acordos políticos têm impedido as privatizações. “Tem
acordo político na Câmara,
no Senado, que não deixa
privatizar. Precisamos recompor o nosso eixo político
para conseguir fazer as privatizações prometidas durante a campanha [da eleição
para presidente]”, disse.
Em outro evento nesta terçafeira, Guedes afirmou que sua
prioridade para 2021 é fazer
quatro grandes privatizações:
Correios, Eletrobras, Porto de
Santos e Empresa Brasileira
de Administração de Petróleo
e Gás Natural (PPSA, empresa
estatal do pré-sal).
Sobre os programas de
transferência de renda durante a pandemia de covid-19, o ministro afirmou
que são “insustentáveis” se
mantidos por muito tempo
e serão reduzidos com o recuo da doença. “Estamos
determinados a voltar para
nossos programas de ajuste
fiscal”, afirmou no evento
virtual Emerging & Frontier Forum 2020, promovido
pela agência Bloomberg.
Guedes disse ainda que se
houver segunda onda de contaminações pelo novo coronavírus,
o governo manterá programas
emergenciais, mas sem excessos. “Não usaremos a pandemia
como desculpa para fazer um
movimento político financeiramente irresponsável”, afirmou.
Para o ministro, a doença
está em colapso no Brasil,
com redução das contaminações, e a economia está em
forte processo de recuperação.

Fabricante
brasileira não
está otimista em
relação a 2021

A Embraer se prepara
para um 2021 “bastante desafiador”, com uma nova
onda de infecções por coronavírus nos Estados Unidos
e na Europa, que deve atrasar a potencial recuperação
das viagens, afirmou o presidente-executivo da fabricante de aviões, Francisco Gomes Neto, nesta terça-feira.
O prejuízo líquido ajustado
(excluindo-se impostos diferidos e itens especiais) ficou em R$ 797,5 milhões,
enquanto o prejuízo por ação
ajustado foi de R$ 1,08.
Apesar do caixa livre negativo, a liquidez da empresa permanece sólida, fechando o terceiro trimestre com
um caixa de R$ 12,3 bilhões,
acima dos R$ 10,9 bilhões
do segundo trimestre de
2020. No 3T20, a Embraer
entregou sete aeronaves comerciais e 21 executivas (19
jatos leves e dois grandes) e
sua carteira de pedidos firmes (backlog) alcançou US$
15,1 bilhões.
Devido à incerteza relacionada à pandemia da
Covid-19, as estimativas
financeiras e de entregas
da empresa para 2020 permanecem suspensas neste momento. A fabricante
disse que já entregou mais
aviões em outubro do que

em todo o terceiro trimestre.
Excluindo-se os itens especiais, o Ebite Ebitda ajustados
foram de R$ (239,5) milhões
e R$ (40,7) milhões, respectivamente, levando a margens
de -5,9% e -1,0%, respectivamente, tendo sido impactados
negativamente pelo fraco resultado da aviação comercial.
Os resultados do 3T20
incluem itens especiais que
representam um impacto total positivo de R$ 41,7 milhões, assim dividido: 1) R$
(292,5) milhões de despesas
com reestruturação relacionadas ao ajuste da força de
trabalho ocorrido na companhia, conforme anunciado
em setembro; 2) R$ (68,9)
milhões de provisão adicional para perdas de crédito
esperadas durante a pandemia; 3) R$ 317,2 milhões
de reversão de impairment
na aviação comercial, que
impactou positivamente os
resultados e; 4) R$ 85,9 milhões de reversão de impairment na aviação executiva,
que também impactou positivamente os resultados do
trimestre.
No 3T20, a Embraer apresentou Prejuízo líquido ajustado (excluindo-se impostos
diferidos e itens especiais)
de R$ 797,5 milhões e Prejuízo por ação ajustado de
R$ 1,08. No 3T20, a Embraer reportou um Uso livre de
caixa ajustado de R$ 3.035,0
milhões, ainda afetado por
aumentos de capital de giro
(principalmente
estoques
mais altos) principalmente
na Aviação Comercial.

Liquidez

A companhia disse que a
liquidez permanece sólida
e fechou o 3T20 com um
caixa de R$ 12,3 bilhões,
acima dos R$ 10,9 bilhões
do 2T20, apesar do fluxo
de caixa livre negativo no
trimestre. A fabricante emitiu com sucesso US$ 750
milhões em títulos com
vencimento em 2028, usando US$ 250 milhões dos
recursos para pagar antecipadamente parcelas de seus
títulos de 2022 e 2023, ao
mesmo tempo em que adicionou US$ 500 milhões
em liquidez. A gestão de
passivos da Embraer durante o 3T20 resultou no
aumento do prazo médio do
endividamento de 3,8 anos
para 4,5 anos.
Segundo a empresa, os resultados do terceiro trimestre
de 2020 incluem itens especiais que representam um
impacto total positivo de R$
41,7 milhões, assim dividido: R$ (292,5) milhões de
despesas com reestruturação
relacionadas ao ajuste da força de trabalho ocorrido na
Companhia, conforme anunciado em setembro; R$ (68,9)
milhões de provisão adicional
para perdas de crédito esperadas durante a pandemia; R$
317,2 milhões de reversão de
impairment na aviação comercial, que impactou positivamente os resultados; e R$
85,9 milhões de reversão de
impairment na aviação executiva, que também impactou
positivamente os resultados
do trimestre.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTAM.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fiq ue de olho na informação
cor reta e evite as fake news.

NOV

2020

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

XI RIOWINDSFESTIVAL

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SOPROS DO RIO DE JANEIRO
CONCERTOSONLINE

onde assistir:
www.musicanomuseu.com.br
www.radiomusicanomuseu.com
www.facebook.com/musicanomuseufan
twitter.com/musicanomuseu1

Realização

Patrocínio

Apoio

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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A!BODYTECH
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 07.737.623/0001-90
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota 2019
2018
2019
2018
Nota 2019
2018
2019
2018
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
10
85.434 49.196 87.331 53.436
Ativo circulante
Fornecedores
14.054 16.010 18.966 23.599
Caixa e equivalentes de caixa
3
5.390 5.075 11.365 11.891 Obrigações trabalhistas
9.370
8.683 12.126 11.601
11
11.737
9.803 13.747 11.680
Contas a receber
4
37.433 40.937 75.613 70.108 Obrigações tributárias
Obrigações tributárias
Cheques em custódia
5
78 9.030
134 11.961 parceladas
12
3.738
2.413
3.740
2.415
Impostos a recuperar
6
6.850 10.393
9.535 12.749 Serviços faturados e não executados
13
64.400 59.383 94.100 83.957
Derivativos
434
719
434
719 Arrendamento a pagar
14 b)
42.800
– 56.772
–
15
14.217 11.557
3.434
2.766
10.574 5.721 16.454
6.942 Partes relacionadas
Outros
Outros
11.398
7.503 13.950 10.218
60.759 71.875 113.535 114.370 Total do passivo circulante
Total do ativo circulante
257.148 164.548 304.166 199.672
Passivo não circulante
Ativo não circulante
Empréstimos e financiamentos
10
200.249 249.048 200.827 251.644
Títulos e valores mobiliários
3
337
717
845
2.262 Arrendamento a pagar
14 b) 130.014
– 191.716
Partes relacionadas
15
37.414 33.999 36.415 33.987 Obrigações tributárias
parceladas
12
8.909
7.315
8.912
7.321
Imposto de renda e contribuição
Provisão para contingências
16
1.462
1.397
1.792
1.898
social
Adiantamento para futuro
283
283
283
283
Diferidos
22
80.168 64.208 79.148 63.188 aumento de capital
Outros
–
1.545
–
2.019
Depósitos judiciais
3.756 3.546
4.829
4.503 Total do passivo não circulante
340.917 259.588 403.530 263.165
Investimento
7
112.751 114.930
–
– Patrimônio líquido
Capital social
17
285.542 285.542 285.542 285.542
Imobilizado líquido
8
224.321 246.011 351.176 379.224 Reservas de capital
55.674 55.674 55.674 55.674
(203.363) (175.160) (203.363) (175.160)
Direito de uso
14 a) 160.966
- 232.002
- Prejuízos acumulados
137.853 166.056 137.853 166.056
Intangível
9
55.386 54.885 82.036 81.514 Patrimônio líquido atribuído aos
60
21
694
675 acionistas não controladores
–
– 55.131 50.830
Outros
137.853 166.056 192.984 216.886
675.159 518.317 787.145 565.353 Total do Patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
Total do passivo e patrimônio
735.918 590.192 900.680 679.723 líquido
Total do ativo
735.918 590.192 900.680 679.723
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Atribuível aos acionistas da Controladora
Participação de
Capital Reserva Reserva Custos nas emissões das
Prejuízos
acionistas não
social de capital de ágio
debêntures conversíveis
acumulados
Total
controladores
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
285.542
21.550 40.168
(6.044)
(158.452) 182.764
31.022 213.786
Capital integralizado
19.803 19.803
Perda no investimento
(2.378) (2.378)
Distribuição de lucros
(2.841) (2.841)
Prejuízo do exercício
(16.708) (16.708)
5.224 (11.484)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
285.542
21.550 40.168
(6.044)
(175.160) 166.056
50.830 216.886
Capital integralizado
7.834
7.834
Ganho no investimento
62
62
Distribuição de lucros
(6.664) (6.664)
Prejuízo do exercício
(28.203) (28.203)
3.069 (25.134)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
285.542
21.550 40.168
(6.044)
(203.363) 137.853
55.131 192.984
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)
1. Contexto operacional: A A!Bodytech Participações S.A. (“A!Bodytech” ou “Com- ainda ser classificados como depósitos judiciais, quando representam depósitos
panhia” e conjuntamente com as suas controladas “Grupo”) é uma sociedade anô- efetuados pela Companhia em garantia de algum processo judicial em que é parte.
nima de capital fechado, sediada no Rio de Janeiro–RJ. Foi constituída em 07 de Em todos os casos a mensuração ocorre pelo valor justo com contrapartida em
novembro de 2005, tem como objetivo: (a) A exploração de atividades esportivas em conta de resultado (VJR), uma vez que no caso de caixa e equivalente de caixa são
geral, inclusive academias de ginástica, atletismo, musculação, natação e outras ati- considerados, nos termos da NBC TG 48, como mantidos para negociação. No
vidades e serviços afins, tais como sauna, salões de beleza, salões de massagem, caso dos depósitos judiciais, não são mantidos para negociação presente, mas não
salões de estética, cabeleireiros, bares e restaurantes. (b) A prestação de serviços houve a opção irrevogável de reconhecer pelo valor justo em outros resultados
de gestão e administração de academias de ginásticas e centros esportivos. (c) O abrangentes (VJORA). Portanto, transita pelo resultado (VJR). Créditos a receber
licenciamento de marcas e patentes, inclusive de quaisquer espécies de material de clientes: não possuem componentes de financiamento, uma vez que represene vestuário esportivo. (d) A realização de eventos esportivos. (e) A realização de tam o valor acordado entre as partes, com vencimento médio de trinta dias, ou seja,
importações de bens e serviços relacionados às atividades da Companhia. (f) O não ultrapassa um exercício financeiro, não sendo aplicável também o cálculo de
exercício de outros negócios afins ou correlatos ao seu objeto social. (g) A partici- ajuste a valor presente. No tocante às perdas esperadas com créditos de liquidação
pação no capital de outras sociedades de qualquer natureza ou tipo. Atualmente duvidosa, a Companhia já adota política de estimar suas perdas esperadas. A
a Companhia e suas controladas estão presentes nos Estados do Rio de Janeiro, política atual prevê que valores de clientes com atraso superior a 180 dias tendem
São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Pará, Espírito Santo, Rio a se tornar incobráveis, sendo, neste momento, reconhecidos as perdas esperadas
Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, de créditos. Instrumentos financeiros derivativos: são inicialmente reconhecidos
Piauí e Paraná. Adicionalmente, a Companhia está presente em Alagoas, Ama- ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavazonas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo e Mato Grosso com operações liados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são apresentados
de franquia. Situação econômico-financeira: No decorrer do exercício de 2019 a como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como
Companhia (i) pelo segundo ano consecutivo apresentou expansão tanto na receita passivos financeiros quando o valor justo for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas
quanto na carteira de clientes ativos e pagantes (0,8% para ambos os casos), (ii) resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são
reduziu seu endividamento bancário em 5,5% (R$ 16.922) e, excluindo os efeitos lançados diretamente na demonstração de resultado, com exceção da parcela
da IFRS16, reduziu o custo financeiro de serviço da dívida em 10,3% (R$ 5.825). eficaz do hedge accounting, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido
Dando continuidade à estratégia dos últimos anos, qual seja, crescimento seletivo, classificado como outros resultados abrangentes. Os valores contabilizados em
conversão de academias que operam sob a marca Fórmula para academias Bo- outros resultados abrangentes são transferidos imediatamente para a demonstradytech e desmobilização das operações não rentáveis, a Companhia (i) inaugurou ção do resultado quando a transação objeto de hedge afetar o resultado. Contas
3 academias (2 próprias operando a marca Bodytech e 1 licenciada operando a correntes com relacionadas: são ativos que possuem componentes de financiamarca BTKids), (ii) encerrou as operações de 3 academias da marca Fórmula, (2 mento, uma vez que representam o valor acordado entre as partes, sendo aplicável
próprias e 1 franquia), e (iii) converteu 6 academias (2 próprias e 4 franquias) que taxa média de captação. A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto no
operavam sob a marca Fórmula para passar a operar a marca Bodytech. Como modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros, quanto
parte da estratégia de recuperação da receita através da ocupação de sua capaci- nas suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, a Companhia clasdade ociosa, a Companhia assinou em 20 de setembro de 2019 com o GymPass, sifica os passivos financeiros como subsequentemente mensurados ao custo amorum contrato de parceria para comercialização exclusiva no mercado corporativo tizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos financeiros mensurade seus planos de acesso às academias. O GymPass é empresa especializada na dos pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de juros efetiva, ajustados por
intermediação do acesso a academias de ginástica no mercado corporativo. Como eventuais reduções no valor de liquidação. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa:
resultado desta parceria, em dezembro, terceiro mês de operação do contrato, o Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de
GymPass agregou mais de 3.600 clientes novos, superando as expectativas tanto curto prazo (três meses ou menos a contar da data de contratação) com liquidez
da Bodytech quanto do GymPass. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia imediata, em um montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no
apresenta insuficiência de capital circulante de R$ 190.631 (R$ 85.302 em 2018), valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos comque, se deduzidos de (i) R$ 94.100 referentes a conta de serviços faturados e não promissos de curto prazo da Companhia. Esses investimentos são avaliados ao
executados (R$ 83.957 em 2018) e (ii) R$ 56.772 referentes a conta de arrendamen- custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo o
to a pagar, decorrente da implantação da IFRS 16 e que tem como sua contrapartida ganho ou as perdas registradas no resultado do exercício. 2.4 Títulos e valores
o direito de uso registrado ativo não circulante, tal insuficiência é reduzida para mobiliários: A Companhia classifica suas aplicações financeiras, considerando o
um capital circulante ajustado negativo de R$ 39.759 (capital circulante ajustado propósito para qual o investimento foi adquirido. As aplicações financeiras são
negativo de R$ 1.345 em 2018). O conceito de capital circulante ajustado foi criado mensuradas pelo seu valor justo. Os juros e variações monetárias, quando aplicápara permitir a comparabilidade com o exercício de 2018 e porque os valores re- vel, são reconhecidos no resultado quando incorridos. 2.5 Investimentos: Os ingistrados no passivo exigível da Companhia (i) em função da IFRS 16, podem ter vestimentos da Companhia em suas controladas são contabilizados com base no
a sua exigibilidade substancialmente reduzida no caso de devolução dos pontos método da equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras indicomerciais, quando o passivo com os locadores passa a ser, via de regra, 3 meses viduais. Os investimentos em controladas são eliminados para fins de elaboração
do valor da parcela mensal do aluguel, ajustado de forma proporcional ao prazo das demonstrações financeiras consolidadas. Com base no método da equivalêntranscorrido do contrato e (ii) na conta de serviços faturados e não executados, cia patrimonial, os investimentos nas controladas são contabilizados no balanço
são monitorados pela administração da companhia que concluiu que a devolução patrimonial da controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição
de tais valores não são, substancialmente, exigíveis em caixa. Em 2019 a Compa- da participação societária na controlada. O ágio relacionado com a controlada é
nhia implementou uma estratégia de financiamento mais eficiente sobre o ponto incluído no valor contábil do investimento, não sendo amortizado. Em função do
de vista do custo de capital, priorizando a antecipação de recebíveis de cartão de ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) integrar o valor contábil do
crédito. Tal estratégia resultou na variação no capital circulante ajustado descrita investimento na controlada (não é reconhecido separadamente), ele não é testado
no item anterior. A Companhia encerrou o exercício com 101 academias operan- separadamente em relação ao seu valor recuperável. Para fins de demonstrações
do (101 academias em 2018), sendo, 68 próprias, 8 franquias BT, 21 franquias financeiras consolidadas, o ágio é reclassificado para o ativo intangível. A particiFórmula Academia, além de 4 operações gerenciadas em clubes / licenciadas. 2. pação societária na controlada é demonstrada na demonstração do resultado como
Base de apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas equivalência patrimonial, representando o lucro ou prejuízo atribuível aos acionistas
contábeis: A autorização pela Administração para conclusão da preparação das da controlada. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ocorreu em 10 de Julho de de demonstrações financeiras da controladora, a Companhia determina se é ne2020. Desta forma, estas demonstrações financeiras consideram eventos subse- cessário reconhecer perda adicional em relação ao valor recuperável do investiquentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. 2.1. Base mento em sua investida. Quando ocorrer perda de influência significativa sobre a
de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram controlada, a Companhia avalia e reconhece o investimento neste momento a valor
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado- justo. Será reconhecida no resultado qualquer diferença entre o valor contábil da
tadas no Brasil, que compreendem as normas na Lei das Sociedades por Ações e controlada no momento da perda de controle ou influência significativa e o valor
os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pro- justo do investimento remanescente resultados da venda. 2.6 Ativos intangíveis:
nunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou todas as normas, revisões Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo de aquiside normas e interpretações emitidas pelo CPC e órgãos reguladores que estavam ção e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor
em vigor em 31 de dezembro de 2019. As demonstrações financeiras individuais e recuperável, quando aplicável. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma
consolidadas foram preparadas com base no custo histórico. Os valores contábeis combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Ativos
de ativos e passivos reconhecidos que representam itens objeto de hedge ao valor intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econômica
justo são ajustados para demonstrar as variações nos valores justos atribuíveis e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que
aos riscos que sendo objeto de hedge. As demonstrações financeiras individuais houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de
e consolidadas apresentam informações comparativas em relação ao exercício amortização para um ativo intangível com vida útil definida são revisados no mínimo
anterior. Em acréscimo, a Companhia apresenta um balanço patrimonial adicional ao final de cada exercício social. A amortização de ativos intangíveis com vida útil
no início do período mais antigo divulgado, quando se realiza aplicação retrospec- definida é reconhecida na demonstração do resultado do exercício. Ativos intangítiva de uma política contábil, reapresentação retrospectiva ou reclassificação de veis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente
itens nas demonstrações financeiras. A preparação de demonstrações financeiras em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de jul- da unidade geradora de caixa. 2.7 Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição,
gamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das formação ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calpolíticas contábeis. Como o julgamento da Administração envolve a determinação culadas pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econôde estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais mica desses bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando
eventualmente podem divergir dessas estimativas. Aquelas áreas que requerem nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações finan- entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonsceiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 2.12. A liquidação das transações tração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registros útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao exercício e, ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 2.8 Arrendamenprocesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas perio- tos: A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou
dicamente, em prazo não superior a um ano. Consolidação: As demonstrações contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o
financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras do Grupo uso de um ativo identificado por período de tempo em troca de contraprestação.
e suas controladas em 31 de dezembro de 2019. As demonstrações financeiras da Arrendatário: A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e
mensuração para os arrendamentos. A Companhia reconhece os passivos de arCompanhia compreendem as seguintes empresas:
Controladas
2019 2018 rendamento para efetuar pagamentos e ativos de direito de uso que representam
BRDF Fitness Center Academia de Ginástica S.A.
61,13 61,13 o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Companhia reFocus Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
83,3 83,3 conhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na
Gama Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
62,5 64,99 data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de
RM Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
99,93 99,93 uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e
Bahia Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
80,55 80,55 perdas por redução ao valor recuperável, e ajustado por qualquer nova remensuBT01 Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
70
70 ração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o
FHS Administração, Participações e Serviços Ltda.
58,49
70 valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos
Nova Express Comércio, Empreendimentos e Participações Ltda.
99,9 99,9 e pagamentos de arrendamentos. Os ativos de direito de uso são depreciados liFórmula BRDF Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
99,9 99,9 nearmente. Passivo de arrendamento: Na data de início do arrendamento, a ComFórmula Tiju Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
52,02 52,02 panhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente
Multione Fitness Ltda.
100 100 dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendaBT02 Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
99
99 mento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos, pagamentos
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sen- variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa. Os pagamentos
do esta a data na qual a Companhia obtém controle, e continuam a ser consolidadas variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconheaté a data em que o controle deixe de existir. As demonstrações financeiras das cidos como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera
controladas são usualmente elaboradas para o mesmo período de divulgação que esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendameno da controladora, utilizando políticas contábeis consistentes. A consolidação é to, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo. Após a data de início, o valor do
feita a partir da data de aquisição de cada investida e tem como principais procedi- passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzimentos: (i) a eliminação das transações realizadas entre as empresas consolidadas; do para os pagamentos de arrendamento efetuados. 2.9 Ajuste a valor presente:
e (ii) a eliminação das participações no capital, reservas e resultados acumulados A Companhia reconhece os ativos e passivos provenientes de operações de longo
das empresas consolidadas. 2.2 Instrumentos financeiros: Em relação à NBC prazo, bem como operações relevantes de curto prazo, caso consideradas relevanTG 48 (IFRS 9) – Instrumentos financeiros, com aplicação a partir de 1º de janeiro tes em relação ao capital de giro e as demonstrações financeiras como um todo,
de 2019, são abarcados, na Companhia, os seguintes itens patrimoniais: fundo de ajustadas ao valor presente. O desconto a valor presente toma por base as taxas
aplicação; créditos a receber de clientes; instrumentos financeiros derivativos; e básicas de juros praticadas pela Companhia no curso de suas operações e os
contas corrente com relacionadas. Contabilmente, não houve alteração no trata- prazos das referidas transações. 2.10 Provisões: Provisões são reconhecidas
mento dados a qualquer item, conforme detalhado a seguir: Fundo de aplicação: quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em
são valores de curto prazo, geralmente classificados como caixa e equivalente de consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam
caixa, uma vez que podem ser resgatados para fins de fluxo de caixa. Podem requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obriga-

Demonstrações dos resultados Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota 2019
2018
2019
2018
Receita operacional, líquida
18 290.058 293.780 416.939 413.653
Custo dos serviços prestados
18 (199.952) (211.250) (281.313) (290.017)
Lucro bruto
90.106 82.530 135.626 123.636
Receitas (despesas)
operacionais:
Despesas comerciais
20
(7.292) (9.302) (10.320) (12.148)
Despesas gerais e administrativas 18 (74.132) (74.484) (92.487) (94.471)
Equivalência patrimonial
7
5.683
9.475
–
–
Outras receitas operacionais,
líquidas
21
624
9
662
4.585
Lucro antes das receitas e despesas financeiras e do resultado de
equivalência patrimonial
14.989
8.228 33.481 21.602
Resultado financeiro, líquido
19 (57.839) (38.548) (67.179) (41.176)
Despesas financeiras
(68.097) (54.195) (77.156) (56.514)
Receitas financeiras
10.258 15.647
9.977 15.338
Resultado antes dos impostos sobre o lucro
(42.850) (30.320) (33.698) (19.574)
Imposto de renda e contribuição
social
22
14.647 13.612
8.564
8.090
Prejuízo do exercício
(28.203) (16.708) (25.134) (11.484)
Prejuízo atribuído aos acionistas
controladores
(28.203) (16.708) (28.203) (16.708)
Prejuízo atribuído aos acionistas
não controladores
–
–
3.069
5.224
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Prejuízo do exercício
(28.203) (16.708) (25.134) (11.484)
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes
(28.203) (16.708) (25.134) (11.484)
Total do resultado abrangente do exercício
atribuível a
Participação dos acionistas controladores
- (28.203) (16.708)
Participação dos acionistas não
controladores
- 3.069 5.224
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Atividades operacionais
2019
2018
2019
2018
Prejuízos antes do imposto de renda e
contribuição social
(42.850) (30.320) (33.698) (19.574)
Ajuste de itens sem desembolso de caixa
para conciliação do lucro antes do
imposto com o fluxo de caixa
Depreciação e amortização
78.773 37.178 109.455 50.466
Resultado da equivalência patrimonial
(5.683) (9.475)
Ajuste no valor justo dos derivativos
285 (1.329)
285 (1.350)
Provisão para contingências
271
189
493
504
Ganho/perda com participações societárias
(77)
747
62 (2.378)
Juros e variação cambial de empréstimos e
financiamentos e debêntures
33.946 37.596 33.779 38.912
IR/CS diferido
(1.313) (691) (7.396) (6.213)
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
1.069 1.332 1.399 2.201
Baixas de imobilizados e investimentos
2.064 2.438 2.944 2.709
(Aumento) diminuição nas contas do ativo
Contas a receber de clientes
11.387 4.818 4.923
(753)
Depósitos judiciais
(210) (152)
(326)
(134)
Impostos a recuperar
3.543 (1.372) 3.214 (1.669)
Despesas antecipadas
178
527
(140)
(81)
Outras variações no ativo
(4.891) (1.737) (9.688)
(635)
Aumento (diminuição) nas contas do passivo
Fornecedores
(1.956) (4.611) (4.633) (4.640)
Juros pagos
(30.739) (30.234) (31.767) (31.293)
Impostos, taxas e contribuições
4.853 8.098 4.983 8.349
Obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias
687 2.641
525 3.269
Serviços faturados e não prestados
5.017 (1.544) 10.143 1.114,00
2.144
153 1.114
993
Outras variações no passivo
Fluxos de caixa líquido originado das
atividades operacionais
56.498 14.252 85.671 39.797
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários
202
301 1.417
213
Aquisições de imobilizado
(10.671) (8.613) (19.671) (24.770)
Aquisições de intangível
(2.823) (1.102) (2.905) (1.146)
Aquisição de controlada, líquido de caixa
- (9.220)
Dividendos recebidos
8.355 4.458
Adiantamento para futuro aumento de
capital nas investidas
(416) (350)
Fluxo de caixa líquido aplicado em
atividades de investimentos
(5.353) (5.306) (21.159) (34.923)
Atividades de financiamento
Créditos com partes relacionadas
(755) 3.491 (1.760) (3.899)
Captações de empréstimos e debêntures
43.620 27.500 51.620 32.500
Pagamentos de empréstimos
(59.388) (41.899) (70.554) (49.170)
Pagamentos de arrendamentos
(34.307)
- (45.514)
Distribuição de lucros
- (6.664) (2.841)
Aumento de capital e AFAC
- 7.834 19.803
Fluxo de caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamento
(50.830) (10.908) (65.038) (3.607)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
315 (1.962)
(526) 1.163
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
5.075 7.037 11.891 10.728
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
5.390 5.075 11.365 11.891
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
ção possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja
reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 2.11 Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: Impostos correntes (lucro
real): A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição
social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de
15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota
de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência, portanto,
as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou
exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. O
imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por
entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo
quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das
demonstrações financeiras. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição
social diferidos são reconhecidos em sua totalidade, conforme o conceito descrito
no Pronunciamento Técnico CPC 32–Imposto sobre o lucro sobre as diferenças
entre os ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e os seus correspondentes
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, bem como sobre o prejuízo
fiscal e a base negativa de contribuição social apurados no exercício. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos são determinados considerando as alíquotas
(e leis) vigentes na data de preparação das demonstrações financeiras e aplicáveis
quando o respectivo imposto de renda e a contribuição social diferidos forem realizados. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são mantidos pelos
valores esperados de realização. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos apenas se existe um direito legal ou contratual para compensar o
ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 2.12. Participação
nos lucros de empregados e administradores: A Companhia possui planos de
benefícios a funcionários, na forma de participação nos lucros e planos de bônus
e, quando aplicável, encontra-se reconhecido em resultado na rubrica "Despesas
gerais e administrativas". A provisão e pagamento de bônus são baseados em meta
de resultados anuais, devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia. 2.13. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem
como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo
ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas: As principais
premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no
próximo exercício social, são discutidas a seguir. a) Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no
balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando
possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações
sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e
volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor
justo apresentado dos instrumentos financeiros. b) Provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alteração nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. c) Avaliação do valor recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos
da Companhia com o objetivo de identificar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração
ou perda de valor recuperável de seus ativos. Caso tais evidências sejam identificadas, realiza-se um cálculo do valor recuperável do ativo e se o valor contábil líquido exceder o valor recuperável constitui-se provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido do ativo ao seu valor recuperável, quando aplicável. O
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valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. As
premissas utilizadas para determinação dos valores dos ativos baseiam-se na
avaliação ou na indicação de que o ativo registrado a valor contábil excede o seu
valor recuperável. Essas indicações levam em consideração a obsolescência do
ativo, a redução significativa e inesperada de seu valor de mercado, alteração no
ambiente macro econômico em que a Companhia atua, e flutuação das taxas de
juros que possam impactar os fluxos de caixa futuros das unidades geradoras de
caixa. O principal ativo da Companhia que têm seus valores de recuperação anualmente testados no final de cada exercício social é o intangível com vida útil indefinida. d) Arrendamento mercantil: Arrendamento mercantil operacional: Arrendamentos mercantis para os quais a Companhia não transfere substancialmente todos
os riscos e benefícios da posse do ativo são classificados como arrendamentos
mercantis operacionais. Custos diretos iniciais incorridos na negociação de arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao valor contábil do ativo locado e reconhecidos ao longo do prazo do arrendamento com base semelhante à
receita de aluguel. Aluguéis contingentes são reconhecidos como receita ao longo
do tempo em que eles são auferidos. Arrendamento mercantil financeiro: Arrendamentos mercantis financeiros que transferem a Companhia basicamente todos os
riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no
início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior,
pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o
custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na
transação. Os pagamentos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a
encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento mercantis financeiros,
de forma a obter taxa de juros constantes sobre o saldo remanescente do passivo.
Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.14.
Apuração do resultado: O resultado das operações (receitas, custo e despesas)
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.
Serviços faturados e não prestados correspondem aos pagamentos antecipados,
cujos serviços não foram prestados. Os valores são apropriados para a receita na
demonstração do resultado do exercício pela efetiva prestação do serviço. 2.15.
Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado,
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
2.16. Combinação de negócios: Combinações de negócios são contabilizadas
utilizando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela
soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data de
aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na Companhia
adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua
participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição devem ser contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, de derivativos embutidos existentes em contratos
hospedeiros na adquirida. Se a combinação de negócios for realizada em estágios,
o valor justo na data de aquisição da participação societária previamente detida no
capital é reavaliado a valor justo na data de aquisição, sendo os impactos reconhecidos na demonstração do resultado. Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos líquidos e os passivos assumidos). Se a
contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos adquiridos, a diferença
deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado. Adicionalmente, eventuais diferenças entre valores justos estimados e os efetivamente pagos
serão ajustadas no resultado. Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado
pelo custo, deduzido de perdas do valor recuperável, se houver. Para fins de teste
do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir
da data de aquisição, alocado às respectivas unidades geradoras de caixa que se
espera sejam beneficiadas pela combinação. Quando um ágio fizer parte de uma
unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar o ganho
ou perda na alienação. 2.17. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2). 2.18. Normas e interpretações novas e
revisadas já emitidas e adotadas: NBC TG CPC 06 – R3/IFRS 16 – Arrendamento mercantil: A Companhia aplicou inicialmente a NBC TG 06/R3 (IFRS 16),
em 1º de janeiro de 2019, para contratos vigentes e novos contratos, usando a
abordagem retrospectiva modificada. Sob essa abordagem, a informação comparativa não é exigida e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do
passivo de arrendamento. A Companhia analisou seus contratos de arrendamento
operacional para identificar se eles continham ou não um arrendamento, de acordo
com a NBC TG 06/R3 (IFRS 16). A norma define que um contrato é ou contém um
arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo, em troca de uma contraprestação. A Companhia
aplicou a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) apenas para os contratos vigentes em 1º de
janeiro de 2019 e que foram previamente identificados como arrendamentos. A
Companhia optou por adotar as isenções de reconhecimento previstas na norma
para arrendamentos de curto prazo, que são contratos com duração máxima de 12
meses e de baixo valor, que são contratos cujo valor justo do ativo identificado arrendado seja inferior a US$ 5 mil. Os impactos significativos identificados pela
adoção da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) nos ativos e passivos da Companhia são
decorrentes dos contratos de arrendamento de imóveis utilizados pela Companhia
e por suas controladas para suas unidades operacionais (sede e filiais). Adicionalmente, a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) substitui a despesa linear de arrendamento
operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos de direito de uso desses
contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas
efetivas de captação vigentes à época da contratação dessas transações. A natureza e impacto das mudanças resultantes da adoção desta nova norma são descritas a seguir:
Controladora
Sem IFRS 16
Com IFRS 16
(NBC TG 06/R3)
(NBC TG 06/R3)
Balanço Patrimonial
31/12/2018
Ajustes
01/01/2019
Direito de uso (Ativo)
195.744
195.744
Arrendamento (Passivo)
(195.744)
(195.744)
Consolidadora
Sem IFRS 16
Com IFRS 16
(NBC TG 06/R3)
(NBC TG 06/R3)
Balanço Patrimonial
31/12/2018
Ajustes
01/01/2019
Direito de uso (Ativo)
275.971
275.971
Arrendamento (Passivo)
- (275.971)
(275.971)
ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23 –
Uncertainly over Income Tax Treatments): Esta interpretação esclarece como
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade
deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo,
aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal),
bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta interpretação. A Administração da Companhia conduziu análises dos tratamentos fiscais que poderiam gerar incertezas na
apuração dos tributos sobre o lucro, acessando seus consultores legais internos e
externos a fim de identificar esses tratamentos, assim como mensurá-los e reavaliar
aqueles que potencialmente poderiam expor a Empresa à riscos materialmente prováveis de perda. Ao concluir esses estudos, a Administração da Companhia avaliou
que nenhuma das posições relevantes adotadas pela Companhia não sofreram
alteração quanto ao julgamento da probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades tributárias. 2.19. Novas normas
ainda não vigentes: A lista a seguir traz novas normas e/ou revisões emitidas e
não adotadas até o exercício findo em 31 de dezembro de 2019: a) Alterações nas
referências à estrutura conceitual nas normas IFRS (CPC 00 R2): Válidas a partir
de 1º. de janeiro de 2020; b) Definição de negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3):
Ainda não aprovado pelo CPC e CVM; c) Definição de materialidade (emendas ao
CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). Ainda não aprovado pelo CPC e CVM; e d) IFRS
17 Contratos de Seguros: Ainda não aprovado pelo CPC e CVM. Essas normas
alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia.
3. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
Controladora Consolidado
Descrição
2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalente de caixa
Caixa e bancos
5.390 845 11.365 5.562
Operações compromissadas
656
Certificados de depósitos bancários (CDB)
- 4.230
- 5.673
Total do caixa e equivalentes de caixa
5.390 5.075 11.365 11.891
Títulos e valores mobiliários
Certificados de depósitos bancários (CDB)
337 717
845 2.262
Total dos títulos e valores mobiliários
337 717
845 2.262
As aplicações financeiras classificadas em equivalentes de caixa têm vencimentos
inferiores a três meses contados da data de contratação ou possuem compromisso
de recompra por parte das instituições financeiras, e os montantes classificados
como títulos e valores mobiliários referem-se a títulos com vencimentos superiores
a três meses, e são mantidos para negociação. As aplicações financeiras classificadas como títulos e valores mobiliários referem-se a certificados de depósito bancário
(CDBs) e as operações compromissadas com lastro em debêntures, integralmente
de instituições financeiras de primeira linha, são substancialmente remuneradas
com base em 90% a 100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI). A parcela registrada no ativo não circulante refere-se a aplicações financeiras
utilizadas como garantia de reserva de liquidez da segunda e terceira emissão de
debêntures e capital de giro.
Controladora Consolidado
4. Contas a receber
Descrição
2019 2018 2019 2018
Mensalidades
26.976 35.288 66.321 63.980
Marketing
253
283
96
103
Royalties
232
373
232
373
Outras
10.466 5.487 9.458 6.146
Perda esperadas para créditos de liquidação
(494) (494) (494) (494)
duvidosa
Total
37.433 40.937 75.613 70.108
A análise de vencimento das contas a receber de clientes está representada na
tabela abaixo;
Controladora
Consolidado
Faixas de vencimento
2019
2018
2019
2018
A vencer
De 1 a 30 dias
15.958
15.204
26.734
22.569
De 31 a 60 dias
3.519
3.307
9.300
7.183
De 61 a 90 dias
2.595
2.673
6.849
6.161
De 91 a 180 dias
4.173
5.713
14.146
12.552
Mais de 180 dias
8.399
8.742
16.826
14.474
Vencidos (*)
2.789
5.298
1.758
7.169
Total
37.433
40.937
75.613
70.108

Parte dos títulos vencidos (85,5%) são títulos com vencimentos nos dias 28, 29 e
30 de dezembro, que não foram pagos pelos bancos e pelas administradoras dos
cartões de créditos em razão do feriado de final de ano. Em janeiro e fevereiro a
Companhia realizou 73,1% do saldo total dos títulos vencidos. A Companhia tem
como política baixar para a despesa os cheques devolvidos há mais de 180 dias
para os quais não há mais expectativa de recebimento. No exercício de 2019,
foi registrada uma perda de crédito no valor de R$1.069 (R$1.332 em 2018) e
R$1.399 (R$2.201 em 2018) no consolidado. As perdas esperadas para créditos
de liquidação duvidosa foram constituídas em montante considerado suficiente pela
Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos seus créditos. A
Companhia não tem histórico de problemas relevantes com recebimento de clientes,
o que reforça a razoabilidade da reserva estimada pela Companhia. 5. Cheques
em custódia: Correspondem aos cheques recebidos dos clientes decorrentes da
venda dos planos e forma de pagamentos oferecidos (trimestral/semestral/anual).
Os valores são realizados nos prazos de vencimento de cada parcela, mediante o
depósito em conta bancária da Companhia.
Controladora
Consolidado
Faixas de vencimento
2019
2018
2019
2018
A vencer
De 1 a 30 dias
1.695
2.290
De 31 a 60 dias
1.523
2.048
De 61 a 90 dias
1.167
1.565
De 91 a 180 dias
2.532
3.367
Mais de 180 dias
1.917
2.409
Vencidos
78
196
134
282
Total
78
9.030
134
11.961
Controladora Consolidado
6. Impostos a recuperar
2019 2018 2019 2018
IRRF s/aplicações
2.284 5.162 2.948 5.786
Imposto de renda
387
384 1.092 1.068
Contribuição social
152
152 459
448
PIS
24
69 115
94
Cofins
59
235 395
337
Retenção Lei 10833/2003
1.583 1.392 1.588 1.396
Programa de regularização de impostos
- 1.283 203 1.500
Outros
2.361 1.716 2.735 2.120
Total
6.850 10.393 9.535 12.749
Os créditos de IRRF sobre aplicações financeiras são utilizados ao longo do ano
quando apurado IR a recolher, ou compensados com outros tributos federais a
partir do ano seguinte quando restar saldo a recuperar. Os créditos do Programa
de Regularização de Impostos são basicamente pela adesão ao programa
e desistência do PRT e adesão ao PERT. Que serão utilizados para futuros
parcelamentos de débitos federais.
7. Investimentos: Movimentação dos investimentos – Controladora
Equiva- Ganho/
Divi- lência perda
den- patri- investiInvestida
2018 dos monial mento AFAC 2019
BRDF Fitness Center
Academia de Ginástica S.A.
14.352 (5.307) 3.706
- 12.751
Focus Fitness Academia de
Ginástica Ltda.
1.605 (23) (467)
- 1.115
Nova Express Comércio e
Equip. e Part. Ltda.
4.345
159
- 4.504
RM Fitness Center Academia
de Ginástica Ltda.
17.791
- 1.456 (1.162)
- 18.085
Gama Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda. 26.478 (1.419) 1.264
176 150 26.649
Bahia Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda.
9.247 (644)
369
- 8.972
BT01 Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda.
2.520
- (315)
- 2.205
FHS Adm. Participações e
Serviços Ltda.
14.057
554
979 266 15.856
Fórmula BRDF Fitness Center
Academia de
Ginástica Ltda.
338
- (338)
Fórmula Tiju Fitness Center
Academia de
Ginástica Ltda.
16.580 (962) (247)
84
- 15.455
Multione Fitness Ltda.
7.362
- (314)
- 7.048
BT02 Fitness Center
255
- (144)
111
Academia de Ginástica Ltda.
Total
114.930 (8.355) 5.683
77 416 112.751
Equiva- Ganho/
Divi- lência perda
den- patri- investiInvestida
2017 dos monial mento AFAC 2018
BRDF Fitness Center
Academia de Ginástica S.A.
14.840 (2.751) 2.263
- 14.352
Focus Fitness Academia de
Ginástica Ltda.
1.689 (667)
687 (104)
- 1.605
Nova Express Comércio e
Equip. e Part. Ltda.
4.404
(60)
1
- 4.345
RM Fitness Center Academia
de Ginástica Ltda.
18.096
- 1.134 (1.439)
- 17.791
Gama Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda. 23.705
- 2.121
652
- 26.478
Bahia Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda.
8.993
254
- 9.247
BT01 Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda.
2.612
- (442)
- 350 2.520
FHS Adm. Participações e
Serviços Ltda.
13.439
618
- 14.057
Fórmula BRDF Fitness Center
Academia de
Ginástica Ltda.
339
(1)
338
Fórmula Tiju Fitness Center
Academia de
Ginástica Ltda. (1)
13.472 (1.040) 2.965
143
- 15.540
Multione Fitness Ltda.
8.557
- (155)
- 8.402
BT02 Fitness Center
Academia de Ginástica Ltda.
164
91
255
Total
110.310 (4.458) 9.475 (747) 350 114.930
(1) Redução da participação societária de 70% para 52,02%, gerando um ganho devido à redução na participação dos prejuízos acumulados. Informações relevantes
sobre os investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Partici- Total
PatriLucro
pação
de Capital mônio Receita (preInvestida
percentual ativos social líquido líquida juízo)
BRDF Fitness Center Academia de Ginástica S.A.
61,13 77.047 18.143 28.904 41.098 6.063
Focus Fitness Academia
de Ginástica Ltda.
83,30 11.945 1.900 1.339 6.718 (561)
Gama Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
62,50 51.299 31.273 32.542 22.466 1.992
RM Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
99,93 20.232 14.497 15.585 8.353 1.457
Bahia Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
80,55 16.017 10.989 11.136 8.705 458
BT01 Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
70,00 4.939 6.575 3.149 2.253 (450)
FHS Adm. Participações e
Serviços Ltda.
58,49 59.521 8.875 14.266 13.804 963
Nova Express Comércio e
Equip. e Part. Ltda.
99,90 5.656 1.055
285 3.826 159
Fórmula BRDF Fitness
Center Academia de
Ginástica Ltda.
99,90
10
- (339)
Fórmula Tiju Fitness
Center Academia de
Ginástica Ltda.
52,02 43.183 27.764 27.705 21.718 (475)
Multione Fitness Ltda.
100,00 6.415 5.540 3.981 3.913 (314)
BT02 Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
99,00 2.523 6.000
111 35.205 (146)
Total
298.777 132.620 139.003 168.059 8.807
O teste de recuperação dos ativos foi aplicado individualmente para cada controlada
de acordo com CPC 01, que leva em consideração o fluxo de caixa descontado
de cada unidade geradora de caixa, que corresponde a cada uma das academias.
Como resultado dessa análise, a Companhia não identificou perda na deterioração
dos ativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
8. Imobilizado: Controladora
% taxa
de
depreTransciação Saldos Adi- ferênSaldos
Descrição
anual em 2018 ções cias Baixas em 2019
Custo
Computadores e periféricos
20
12.469
431
- (196) 12.704
Máquinas e equipamentos
10
14.273
742
- (208) 14.807
Móveis e utensílios
10
13.469
218
(99) 13.588
Bicicletas, aparelhos de
musculação
20
90.430 2.020
- (5.395) 87.055
Veículos
20
45
(45)
Esteiras
20
1.080
- (214)
866
Equipamentos de
ginásticas olímpicas
20
8.502
86
(41)
8.547
Equipamentos médicos
10
2.420
18
(6)
2.432
Instalações
10
32.134 1.607
- 33.741
Importação em andamento
10
194
194
Outros
20
769
769
Construção em andamento
–
10.186
66 (21)
(54) 10.177
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
5
314.448 5.483
21 (806) 319.146
500.419 10.671
- (7.064) 504.026
Depreciação
Computadores e periféricos
(10.047) (1.018)
180 (10.885)
Máquinas e equipamentos
(8.466) (1.276)
151 (9.591)
Móveis e utensílios
(8.961) (1.035)
89 (9.907)
Bicicletas, aparelhos de musculação (61.192) (9.169)
- 4.033 (66.328)
Veículos
(45)
45
Esteiras
(1.029)
(28)
214
(843)
Equipamentos de
ginásticas olímpicas
(4.821) (1.027)
41 (5.807)
Equipamentos médicos
(2.175)
(149)
6 (2.318)
Instalações
(17.121) (3.081)
- (20.202)
Outros
(599)
(33)
(632)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (139.952) (13.481)
241 (153.192)
(254.408) (30.297)
- 5.000 (279.705)
Imobilizado líquido
246.011 (19.626)
- (2.064) 224.321

Controladora
Descrição
Custo
Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Bicicletas, aparelhos de musculação
Veículos
Esteiras
Equipamentos de ginásticas
olímpicas
Equipamentos médicos
Instalações
Importação em andamento
Outros
Construção em andamento
Benfeitorias em imóveis de
terceiros

% taxa
de
depreciação Saldos
anual em 2017

Adições

Transferên- Bai- Saldos
cias xas em 2018

20
10
10

11.859
13.613
13.278

657
725
294

10 (57)
- (65)
- (103)

12.469
14.273
13.469

20
20
20

96.581
45
1.131

900
-

- (7.051)
- (51)

90.430
45
1.080

20
10
10
10
20
–

8.177
2.383
31.100
166
751
10.218

5

309.903
499.205

331
37
1.034
28
18
187 (166)
4.402
8.613

(6)
(53)

8.502
2.420
32.134
194
769
10.186

166 (23) 314.448
10 (7.409) 500.419

Depreciação
Computadores e periféricos
(8.670) (1.433)
56 (10.047)
Máquinas e equipamentos
(7.239) (1.260)
33 (8.466)
Móveis e utensílios
(7.938) (1.093)
70 (8.961)
Bicicletas, aparelhos de musculação (55.953) (9.988)
- 4.749 (61.192)
Veículos
(45)
(45)
Esteiras
(1.046)
(34)
51 (1.029)
Equipamentos de ginásticas
olímpicas
(3.812) (1.012)
3 (4.821)
Equipamentos médicos
(1.900)
(275)
- (2.175)
Instalações
(13.973) (3.148)
- (17.121)
Outros
(567)
(32)
(599)
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
(124.540) (15.421)
9(139.952)
(225.683) (33.696)
- 4.971(254.408)
Imobilizado líquido
273.522 (25.083)
10 (2.438) 246.011
% taxa
de
depreTransConsolidado
ciação Saldos
Adi- ferên- Bai- Saldos
Descrição
anual em 2018 ções
cias
xas em 2019
Custo
Terrenos
8.109
8.109
Computadores e periféricos 20
17.234
710
- (239) 17.705
Máquinas e equipamentos
10
20.525 1.277
- (230) 21.572
Móveis e utensílios
10
18.795
434
- (136) 19.093
Bicicletas, aparelhos de
musculação
20
127.490 4.242
- (7.828) 123.904
Veículos
20
55
(45)
10
Esteiras
20
1.252
- (214)
1.038
Equipamentos de ginásticas
olímpicas
20
12.957
816
(65) 13.708
Equipamentos médicos
10
3.644
86
(6)
3.724
Equipamentos de comunicação
10
4
4
Instalações
10
46.185 2.356
(7) 48.534
Importação em andamento 10
195
195
Outros
20
1.108
1.108
Construção em andamento –
11.813
369 (1.018) (389) 10.775
Benfeitorias em imóveis de
465.653 9.381 1.018 (812) 475.240
terceiros
5
735.019 19.671
- (9.971) 744.719
Depreciação
Computadores e periféricos
(13.509) (1.489)
217 (14.781)
Máquinas e equipamentos
(11.764) (1.837)
163 (13.438)
Móveis e utensílios
(11.994) (1.486)
726 (12.754)
Bicicletas, aparelhos de
musculação
(84.407) (13.303)
- 5.353 (92.357)
Veículos
(55)
45
(10)
Esteiras
(1.199)
(28)
214 (1.013)
Equipamentos de
ginásticas olímpicas
(7.479) (1.606)
57 (9.028)
Equipamentos médicos
(3.149)
(251)
7 (3.393)
Equipamentos de comunicação
(4)
(1)
(5)
Instalações
(23.635) (4.620)
4 (28.251)
Outros
(796)
(51)
(847)
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
(197.804) (20.103)
241 (217.666)
(355.795) (44.775)
- 7.027 (393.543)
Imobilizado líquido
379.224 (25.104)
- (2.944) 351.176
% taxa
de
depreTransConsolidado
ciação Saldos
Adi- ferên- AquiSaldos
Descrição
anual em 2017 ções
cias sição Baixas em 2018
Custo
Terrenos
8.109
8.109
Computadores e
periféricos
20
15.867
1.239
34 151
(57) 17.234
Máquinas e
equipamentos
10
18.895
1.414 (1.653) 1.979 (110) 20.525
Móveis e utensílios
10
18.154
628
109
10 (106) 18.795
Bicicletas, aparelhos
de musculação
20
129.102
4.432 1.665
60 (7.769) 127.490
Veículos
20
55
55
Esteiras
20
1.303
(51)
1.252
Equipamentos de
ginásticas olímpicas
20
11.870
793
298
5
(9) 12.957
Equipamentos
médicos
10
3.377
146
121
3.644
Equipamentos de
comunicação
10
4
4
Instalações
10
43.661
2.207
317
- 46.185
Importação em
andamento
10
167
28
195
Outros
20
1.078
30 (13)
13
1.108
Construção em
andamento
–
12.358
3.937 (4.502)
77
(54) 11.814
Benfeitorias em
imóveis de terceiros
5
444.261
9.919 3.617 7.881
(25) 465.652
708.261 24.770
(7)10.176 (8.181) 735.019
Depreciação
Computadores e periféricos (11.563) (1.955)
(2) (45)
56 (13.509)
Máquinas e
equipamentos
(10.056) (1.745)
168 (183)
52 (11.764)
Móveis e utensílios
(10.529) (1.532)
(2)
(3)
72 (11.994)
Bicicletas, aparelhos
de musculação
(75.449) (13.998) (115) (177) 5.332 (84.407)
Veículos
(55)
(55)
Esteiras
(1.216)
(34)
51 (1.199)
Equipamentos de
ginásticas olímpicas
(5.924) (1.502) (32) (24)
3 (7.479)
Equipamentos médicos
(2.730)
(385) (16) (18)
- (3.149)
Equipamentos de
comunicação
(3)
(1)
(4)
Instalações
(19.252) (4.382)
(1)
- (23.635)
Outros
(744)
(52)
(796)
Benfeitorias em
imóveis de terceiros
(175.951) (21.336)
- (535)
18 (197.804)
(313.472) (46.922)
- (985) 5.584 (355.795)
Imobilizado líquido
394.789 (22.152)
(7) 9.191 (2.597) 379.224
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía R$47.371 (R$47.371 em
2018) em equipamentos dados em garantia de empréstimos. A Administração da
Companhia revisa anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados a existência
de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas e não foram identificadas diferenças significativas durante o ano de 2019
e 2018. 9. Intangível
% taxa de
TransControladora
amortizaAdi- ferênDescrição
ção anual
2018
ções
cia
2019
Custo
Marcas e patentes
105
105
Ágio–Accioly Fitness
1.563
1.563
Ágio–Cemari S.A.
29.255
- 29.255
Ágio–Atrio Centro Poliesportivo
2.519
2.519
Ágio–A!Club Fitness
1.197
1.197
Ágio–Indianópolis Fitness
3.252
3.252
Ágio–Santana Fitness
4.216
4.216
Ágio–Hapag Participações
4.134
4.134
Ágio–BJ Academia
Empreendimentos
4.426
4.426
Ágio–Lambda
88.905
- 88.905
Licença de uso de software
20
34.394 2.822
- 37.216
Carteiras de clientes
33
7.666
1
7.667
Fundo de comércio
10
1.177
1.177
Carteiras de clientes–A!Club
245
245
Fitness
33
183.054 2.823
- 185.877
Amortização
Licença de uso de software
(30.604) (2.300)
- (32.904)
Fundo de comércio
(1.130)
(22)
- (1.152)
Carteira de clientes
(7.406)
- (7.406)
(89.029)
- (89.029)
Outros
(128.169) (2.322)
- (130.491)
54.885
501
- 55.386
Intangível líquido
% taxa
de amorControladora
tização
Adi- BaiDescrição
anual
2017
ções xas
2018
Custo
Marcas e patentes
105
105
Ágio–Accioly Fitness
1.563
1.563
Ágio–Cemari S.A.
29.255
- 29.255
Ágio–Atrio Centro Poliesportivo
2.519
2.519
Ágio–A!Club Fitness
1.197
1.197
Ágio–Indianópolis Fitness
3.252
3.252
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Ágio–Santana Fitness
Ágio–Hapag Participações
Ágio–BJ Academia Empreendimentos
Ágio–Lambda
Licença de uso de software
Carteiras de clientes
Fundo de comércio
Carteiras de clientes–A!Club Fitness

20
33
10
33

4.216
4.216
4.134
4.134
4.426
4.426
88.905
- 88.905
33.302 1.102 (10) 34.394
7.666
7.666
1.177
1.177
245
245
181.962 1.102 (10) 183.054

Amortização
Licença de uso de software
Fundo de comércio
Carteira de clientes
Outros

(27.192) (3.412)
- (30.604)
(1.087)
(43)
- (1.130)
(7.406)
- (7.406)
(89.005)
(24)
- (89.029)
(124.690) (3.479)
- (128.169)
57.272 (2.377) (10) 54.885

Intangível líquido
% taxa de
amortização anual

Consolidado
Descrição
Custo
Marcas e patentes
Ágio–Accioly Fitness
Ágio–Cemari S.A.
Ágio–Atrio Centro
Poliesportivo
Ágio–RM Academia
Ágio–Indianópolis Fitness
Ágio–Santana Fitness
Ágio–A!Club Fitness
Ágio–Alpha Par
Ágio–FHS Adm.
Participações
Ágio–BJ Academia
Empreendimentos
Ágio–Nova Express
Ágio–Hapag Participações
Ágio–RRO Academia
Ágio–Multione Fitness
Ágio–Lambda
Ágio–BT03 Vitória Fitness
Center
Licença de uso de software
Carteiras de clientes
Fundo de comércio

Intangível líquido
Consolidado
Descrição
Custo
Marcas e patentes
Ágio–Accioly Fitness
Ágio–Cemari S.A.
Ágio–Atrio Centro
Poliesportivo
Ágio–RM Academia
Ágio–Indianópolis Fitness
Ágio–Santana Fitness
Ágio–A!Club Fitness
Ágio–Alpha Par
Ágio–FHS Adm.
Participações
Ágio–BJ Academia
Empreendimentos
Ágio–Nova Express
Ágio–Hapag
Participações
Ágio–RRO Academia
Ágio–Multione Fitness
Ágio–Lambda
Ágio–BT03 Vitória
Fitness Center
Licença de uso de
software
Carteiras de clientes
Fundo de comércio
Outros

% taxa
de amortização
anual

2019

-

104
1.563
29.255

-

-

-

104
1.563
29.255

-

2.517
2.513
3.252
4.216
1.197
6.311

-

-

-

2.517
2.513
3.252
4.216
1.197
6.311

-

8.063

-

-

-

8.063

-

4.427
4.946
4.971
876
4.270
88.905

-

-

-

4.427
4.946
4.971
876
4.270
88.905

8
35.141 2.886
7.887
19
1.177
211.599 2.905

-

8
- 38.027
7.906
1.177
- 214.504

(31.129) (2.357)
(1.130)
(22)
(7.406)
(4)
(88.905)
(1.515)
(130.085) (2.383)
81.514
522

-

- (33.486)
- (1.152)
- (7.410)
- (88.905)
- (1.515)
- (132.468)
- 82.036

20
33
10

Amortização
Licença de uso de software
Fundo de comércio
Carteira de clientes
Ágio Lambda
Outros

Adi- Aqui- Baições sição xa

2018

TransAdi- Aqui- Bai- ferênções sição xa cia

2017

2018

-

104
1.563
29.255

-

-

-

-

104
1.563
29.255

-

2.517
2.513

-

-

-

-

2.517
2.513

-

3.252
4.216
1.197
6.311

-

-

-

-

3.252
4.216
1.197
6.311

-

8.063

-

-

-

-

8.063

-

4.427
4.946

-

-

-

-

4.427
4.946

-

4.971
876
4.270
88.905

-

-

-

-

4.971
876
4.270
88.905

-

9

-

- (1)

-

20
33
10
-

33.944 1.146
7.887
1.177
1
210.404 1.146

41
41 (1)
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Amortização
Licença de uso de software
Fundo de comércio
Carteira de clientes
Ágio Lambda
Outros

financeiros limite previstos nas escrituras da 2ª e da 3ª emissão de debentures e
obteve o waiver para sanar o descumprimento de tal obrigação não pecuniária. 11.
Obrigações tributárias
Controladora
Consolidado
Descrição
2019
2018
2019
2018
IRPJ
19
13
334
302
CSLL
119
101
IRRF
898
930
1.287
1.168
IOF
5
29
40
PIS
733
435
851
535
COFINS
3.503
2.022
4.043
2.486
ISS
6.312
6.114
6.749
6.625
CSRF
187
205
252
335
Outros
80
85
83
88
Total
11.737
9.803
13.747
11.680
Controladora Consolidado
12. Obrigações tributárias parceladas
Descrição
2019 2018 2019 2018
Parcelamento PIS/COFINS
1.533
- 1.533
Parcelamento ISS (*)
10.093 8.446 10.098 8.454
Parcelamento INSS
1.021 1.282 1.021 1.282
Total
12.647 9.728 12.652 9.736
Circulante
3.738 2.413 3.740 2.415
Não circulante
8.909 7.315 8.912 7.321
(*) A Companhia aderiu em 17 de setembro de 2019 parcelamento junto a Prefeitura
de São Paulo (em 26 de julho de 2018 programa Concilia Rio (ISS) junto a Prefeitura
do Rio de Janeiro, referente ao período de junho a dezembro de 2017), referente
aos meses de setembro e dezembro de 2018. Os débitos foram convertidos em
UFIR e incidem juros de 1% ao mês e serão amortizados em 35 parcelas. 13.
Serviços faturados e não prestados: Correspondem aos valores de serviços a
serem prestados na controladora no montante de R$ 64.400 (R$ 59.383 em 2018)
e no consolidado no montante de R$ 94.100 (R$ 83.957 em 2018), decorrente do
plano escolhido (trimestral/semestral/anual) pelo cliente para liberação do acesso
às instalações das academias e afins. Os valores são apropriados para a receita
na demonstração do resultado do exercício pela efetiva prestação do serviço. A
Administração da Companhia monitora o índice de cancelamento dos serviços faturados e não executados de forma a manter no balanço o montante efetivamente
comprometido. A Companhia e suas controladas assinam contratos de prestação de
serviços por períodos que variam de trimestral a anual. No fechamento dos contratos
são efetuados parcelamentos das mensalidades mediante cartão de crédito. 14. Arrendamento a pagar: A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia aplicou a CPC
06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil, utilizando a abordagem
retrospectiva modificada, que não exige a apresentação comparativa de períodos
anteriores. Na adoção inicial, os passivos foram mensurados pelo valor presente
dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental da Companhia
de 11,0% e os ativos de direito de uso foram mensurados pelo valor igual ao passivo
de arrendamento a valor presente. Para os contratos aptos para a aproveitamento
do crédito do PIS e da COFINS, os tributos a recuperar são reconhecidos conforme
pagamento efetivo do arrendamento. A Companhia aplicou o expediente prático com
relação à definição de contrato de arrendamento, aplicando os critérios de direito de
controle e obtenção de benefícios do ativo identificável, prazo de contratação superior a 12 meses, expectativa de prazo de renovação contratual, contraprestação fixa
e relevância do valor do bem arrendado. Os principais contratos de arrendamento
da Companhia referem-se à locação dos imóveis das concessionárias com prazo
médio de 10 anos.
a) Ativo de direito de uso
Controladora Consolidado
Imóveis
2019
Saldo inicial em 31/12/2018
–
–
Arrendamentos recochecidos na transição para
o IFRS 16 em 01/01/2019
195.744
275.971
Aquisições
3.183
4.842
Atualização monetária
8.195
13.190
Amortização
(45.372)
(60.519)
Baixas
(784)
(1.482)
Saldo em 31/12/2019
160.966
232.002
Controla- Consolib) Passivos de arrendamento
dora
dado
2019
Imóveis
Saldo inicial em 31/12/2018
–
–
Arrendamentos recochecidos na transição para o IFRS
16 em 01/01/2019
195.744 275.971
Atualização monetária
8.195
13.190
Adições de novos contratos
3.183
4.844
Baixa por pagamento dos passivos de arrendamento
(50.727) (67.727)
Baixa por desconto
(2.053)
(3.748)
Juros Provisionado
19.257
27.435
Baixas por alteração contratual
(784)
(1.476)
Saldo em 31/12/2019
172.814 248.488

Circulante
8 Não circulante

35.141
7.887
1.177
(1)
9 211.599

(27.651) (3.457) (12)
(9) (31.129)
(1.087)
(43)
- (1.130)
(7.406)
- (7.406)
(88.905)
- (88.905)
(1.491)
(24)
- (1.515)
(126.540) (3.524) (12) 0
(9) (130.085)
Intangível líquido
83.864 (2.378)
29 (1)
- 81.514
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados foram
descontados ao seu valor presente utilizando uma taxa de desconto antes dos
impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que
opera a unidade geradora de caixa. A taxa de desconto utilizada foi de 14,3%. A
Companhia não identificou a necessidade de constituir provisão para impairment
dos ágios nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 10. Empréstimos e financiamentos
Controladora
2019
2018
Descrição
Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Capital de giro (i)
40.876
12.790
20.403
21.142
BNDES–direto (ii)
1.048
3.064
1.024
Debêntures (iii)
43.510
181.808
25.729
220.814
Outros (iv)
5.651
6.068
Total
85.434
200.249
49.196
249.048
Consolidado
2019
2018
Descrição
Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Capital de giro (i)
42.645
13.368
23.846
23.634
BNDES–direto (ii)
1.176 3.861
1.147
Debêntures (iii)
43.510
181.808
25.729
220.795
Outros (iv)
5.651
6.068
Total
87.331
200.827
53.436
251.644
(i) Capital de giro-As taxas variam de 0,22% a 0,66% ao mês acrescido a remuneração do CDI são garantidos por aval dos acionistas da Companhia, equipamentos e
recebíveis (50% sobre os valores a receber referente cartões de créditos e cheques
custódia). (ii) Financiamentos–A taxa do financiamento é de 9,30% a 12,30% ao
ano acrescido de TJLP, cesta de moedas que é de 3,70% a 5,30% a.a., variação
do dólar de 4,80 a 5,30 e é garantido por aval dos sócios e equipamentos. (iii) Debêntures–Trata-se de 3.100 debêntures simples com valor unitário de R$100, não
conversíveis em ações, quirografárias, com garantia real adicional oferecida em
direitos creditórios. As debêntures foram emitidas em 15 de maio de 2013 (1.900
debêntures) e 30 de setembro de 2014 (1.200 debêntures), com vencimentos para
2020 e 2021, respectivamente, e são destinadas ao pagamento de dívidas e investimentos em novas academias. A remuneração é paga trimestralmente baseada no
CDI acrescida de 4,35%. Os saldos de debêntures apresentados estão líquidos dos
custos de captação. Os custos são apropriados ao resultado em função da fluência
do prazo, pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos, conforme
CPC 08 (R1)–“Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores
Mobiliários”. O saldo a apropriar em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 8.147. (iv)
Empréstimo com a empresa BR Properties, no montante de R$ 96.068, acrescido
de CDI mais 2% com vencimentos a partir de 2020, obtido para construção de academia em shopping. Segue abaixo a movimentação da rubrica de empréstimos e
financiamentos ocorridos em 31 de dezembro de 2019.
Circulante Não circulante Total
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2017
114.275
191.006 305.280
Liberações
13.250
265.788 279.038
Transferência longo x curto prazo
203.454
(203.454)
–
Encargos sobre empréstimos
33.907
1.021
34.928
Pagamento do principal
(285.815)
(1.647) (287.463)
Pagamento de encargos
(29.874)
(1.775) (31.649)
Custo de Captação
–
(1.890)
(1.890)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
49.197
249.048 298.244
Liberações
29.810
21.810
51.620
Transferência longo x curto prazo
72.475
(72.475)
–
Encargos sobre empréstimos
30.539
666
31.205
Pagamento do principal
(65.782)
(404) (66.186)
Pagamento de encargos
(30.805)
(386) (31.190)
Custo de Captação
–
1.990
1.990
Saldo em 31 de dezembro de 2019
85.434
200.249 285.683
Circulante Não circulante Total
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017
120.511
193.620 314.131
Liberações
14.721
269.318 284.038
Transferência longo x curto prazo
207.048
(207.048)
Encargos sobre empréstimos
35.067
1.085
36.152
Pagamento do principal
(292.977)
(1.647) (294.625)
Pagamento de encargos
(30.933)
(1.793) (32.727)
Custo de Captação
(1.890)
(1.890)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
53.436
251.644 305.080
Liberações
29.810
21.810
51.620
Transferência longo x curto prazo
74.499
(74.499)
Encargos sobre empréstimos
31.125
664
31.788
Pagamento do principal
(70.150)
(404) (70.554)
Pagamento de encargos
(31.390)
(378) (31.767)
Custo de Captação
1.990
1.990
Saldo em 31 de dezembro de 2019
87.331
200.827 288.158
Abaixo demonstramos os saldos por vencimento dos contratos:
Descrição
Controladora Consolidado
2020
16.498
16.616
2021
38.216
40.573
2022
225.318
225.318
2023 em diante
5.651
5.651
Total
285.683
288.158
Adicionalmente às garantias prestadas, estão previstos em alguns contratos de
empréstimos e financiamentos a manutenção de covenants. Estes compreendem
a avaliação de indicadores determinados contratualmente baseados na dívida líquida, EBITDA e o resultado financeiro. A companhia não atingiu os indicadores

c) Resultado de arrendamento

42.800
56.772
130.014 191.716
Contro- Consoliladora dadora
2019

Isenções (Arrendamentos variáveis ou prazo inferior a 12
meses)–Nota 18
1.020
1.274
Amortização do arrendamento de aluguel–Nota 18
43.351
57.108
Despesas financeiras–Juros acumulados (AVP)–Nota 19
19.202
27.103
Crédito de PIS e COFINS
(4.478)
(5.807)
Controladora Consolidado
15 Transações com partes relacionadas
Ativo
2019 2018 2019 2018
BT01 Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
242
12
Focus Fitness Center Acad. De Ginástica Ltda.
757
BTFtit Serviços e Acomp. Treinos Desportivos (*) 36.415 33.987 36.415 33.987
37.414 33.999 36.415 33.987
Controladora Consolidado
Passivo
2019 2018 2019 2018
RM Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
453
423
Fórmula Tiju Fitness Center Acad. De Ginástica
Ltda.
375
801
BRDF Fitness Center Acad. De Ginástica Ltda.
4.943
407
Bahia Fitness Center Academia de Ginástica Ltda.
916
418
FHS Administração, Participações e Serviços
Ltda.
69
Gama Fitness Center Academia de Ginástica
Ltda.
2.266 4.497
Multione Fitness Ltda.
1.434
480
Nova Express Com. Empreend. E Part. Ltda.
18
957
Rio Poty Fitness Center Academia de Ginástica
Ltda.
378
740
BTG Pactual
3.434 2.765 3.434 2.766
14.217 11.557 3.434 2.766
As transações entre partes relacionadas são empréstimos às controladas para capital de giro, suportados por contratos de mútuo, sendo os valores corrigidos pela
taxa média de captação da Companhia. (*) Empréstimo concedido a empresa BT
Fit, com vencimentos de 90 dias e atualizados com a taxa CDI. Esse empréstimo é
garantido pelos acionistas. Honorários da Administração: Os honorários dos administradores da Companhia e de suas controladas no exercício de 2019 totalizaram
R$4.261 (R$3.455 em 2018). 16. Provisão para contingências: A Companhia e
as controladas são parte integrante de diversos processos de naturezas trabalhista
e cível. Com base na análise individual destes processos, tendo como suporte a
opinião dos advogados, foram provisionadas as causas consideradas prováveis,
conforme demonstrado abaixo:
Consolidado
Natureza da Saldos
Adições
Transferên- Pagamen- Saldos
contingência em 2018 (reversões)
cias
tos
em 2019
Cíveis
264
147
(14)
(81)
316
Trabalhistas
1.634
346
42
(546)
1.476
Total
1.898
493
28
(627)
1.792
Consolidado
Natureza da Saldos
Adições
Pagamen- Saldos
contingência em 2017 (reversões) Transferências
tos
em 2018
Cíveis
326
29
2
(93)
264
Trabalhistas
1.438
475
203
(482)
1.634
Total
1.764
504
205
(575)
1.898
As causas com probabilidade de perdas avaliadas como possíveis estão
relacionadas a seguir:
Descrições
2019
2018
Contingências fiscais
4.741
3.960
Contingências trabalhistas
1.754
1.757
Contingências cíveis
2.170
1.327
Total
8.665
7.044
17. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e
integralizado é de R$ 285.542, divididos em 121.425.155 ações ordinárias, sem
valor nominal. b) Reserva de capital: A reserva de capital corresponde ao ágio na
emissão de novas ações integralizadas no transcorrer dos exercícios. c) Destinação
dos lucros: O lucro líquido do exercício é destinado conforme lei das S.A., sendo
5% à reserva legal, até atingir 20% do capital social; 25% do lucro líquido, após a
destinação da reserva legal, como dividendos mínimos obrigatórios; e o saldo remanescente tem a destinação a ser aprovada pela Assembleia Geral. 18. Receitas,
custos e despesas administrativas e gerais
Controladora
Consolidado
Descrição
2019
2018
2019
2018
Receitas
Planos
284.140 292.426
417.959
417.850
Matrícula/avaliação
6.083
3.920
9.642
6.289
Nutrição
48
113
53
122
Personal
25.017
25.209
35.205
34.988
Patrocínio
1.288
1.503
1.288
1.503
Locação
8.464
9.022
12.943
13.019
Marketing
3.074
3.031
1.064
1.036
Royalties
2.578
–
2.578
2.753
Outras
10.779
9.294
13.533
10.686
(-) Impostos
(43.069) (43.835) (65.241) (65.044)
(8.344)
(6.903) (12.085)
(9.549)
(-) Cancelamento de receitas
416.939
413.653
Total receita operacional líquida 290.058 293.780
Controladora
Consolidado
Descrição
2019
2018
2019
2018
Custos
Pessoal
(46.179) (45.435) (68.822) (66.892)
Ocupação
(43.756) (93.755) (60.730) (126.021)
Manutenção
(12.877) (10.796) (17.023) (14.531)
Materiais
(4.588)
(4.690)
(7.172)
(6.943)
Serviços prestados
(30.948) (30.307) (45.810) (43.092)
Depreciação e amortização
(71.959) (37.178) (99.392) (50.466)
Outros
(3.881)
(4.033)
(5.833)
(5.755)
14.236
14.944
23.469
23.683
Crédito de PIS e Cofins
(199.952) (211.250) (281.313) (290.017)
Total dos custos

Controladora
Consolidado
Descrição
2019
2018
2019
2018
Despesas administrativas e gerais
Honorários da administração
(3.914) (2.152) (4.261) (3.455)
Pessoal
(48.925) (51.011) (64.150) (66.145)
Ocupação
(1.569) (1.508) (1.578) (1.508)
Serviços prestados
(11.066) (10.934) (11.667) (11.786)
Comunicação
(985) (1.155) (1.234) (1.439)
Manutenção
(107)
(170)
(107)
(171)
Material
(982) (1.109) (1.128) (1.253)
Outras despesas gerais
(6.584) (6.445) (8.362) (8.714)
Total das despesas administrativas e
gerais
(74.132) (74.484) (92.487) (94.471)
19.Resultado financeiro, líquido
Controladora
Consolidado
Descrição
2019
2018
2019
2018
Juros sobre empréstimos e
financiamentos
(11.201) (10.499) (11.482) (11.173)
Juros sobre impostos e reparcelamentos (2.744) (2.913) (2.784) (2.936)
IOF/IOC
(435)
(376)
(453)
(524)
Tarifas bancárias
(263)
(417)
(752)
(822)
Juros debêntures
(25.367) (27.009) (25.367) (27.009)
Variação cambial e perda com
operações de derivativos
(6.656) (9.572) (6.741) (10.070)
Despesas emissão debêntures
(2.622) (3.208) (2.630) (3.214)
Comissão de fianças
(30)
(180)
(30)
(180)
Juros sobre capital próprio
–
–
(406)
(565)
Juros sobre leasing
(18.734)
– (26.466)
–
Outros
(45)
(21)
(45)
(21)
Despesas financeiras
(68.097) (54.195) (77.156) (56.514)
Rendimentos das aplicações financeiras
88
88
158
202
Juros recebidos
4.341 5.314
4.614
5.529
Variação cambial e ganho com
operações de derivativos
5.393 8.210
5.469
8.537
PIS e Cofins sobre receita financeira
(237)
(363)
(307)
(438)
Juros sobre capital próprio
638
996
–
–
Outros
35 1.402
43
1.508
Receitas financeiras
10.258 15.647
9.977 15.338
(57.839) (38.548) (67.179) (41.176)
Controladora
Consolidado
20. Despesas comerciais
Descrição
2019
2018
2019
2018
Propaganda e promoções
(2.975)
(3.468)
(3.684)
(3.776)
Material gráfico
(415)
(434)
(647)
(598)
Cópia
(10)
(12)
(11)
(16)
Eventos
(1.398)
(1.203)
(1.884)
(1.538)
Criação, internet e promoção
(84)
(109)
(88)
(114)
Doações
(4)
(1)
(4)
(1)
Patrocínio
(10)
(12)
Taxa administrativas
(2.116)
(4.029)
(3.623)
(6.052)
Comissão de agenciamento
(250)
(334)
Brindes
(40)
(36)
(45)
(41)
Total
(7.292)
(9.302) (10.320) (12.148)
21. Outras receitas (despesas) operacionais Controladora Consolidado
Descrição
2019 2018 2019 2018
Ganhos na alienação do ativo imobilizado
631 831
831 898
Ganho (perda) sobre investimentos
77 (747) (63) 3.672
Provisão devedores duvidosos
1
1
Outras
(84) (76) (106)
14
Total
624
9
662 4.585
22. Imposto de renda e contribuição social: Ativo fiscal diferido: A movimentação
dos impostos diferidos nos exercícios de 2019 e 2018 está demonstrada a seguir:
Paga- AdiCon- AdiSaldo men- ções/ Saldo soli- ções/
Controladora
em
to exclu- em dação exclu- Saldo
descrição
2017 PERT sões 2018 PERT sões em 2019
Crédito fiscal diferido sobre prej. Fiscal
e base negativa
62.147 868 13.515 76.530 1.322 14.638 92.490
Diferenças temporárias
Amortização fiscal
de ágio
(12.556)
(80) (12.636)
- (12.636)
Outros
314
314
314
Total
49.905 868 13.435 64.208 1.322 14.638 80.168
Paga- AdiCon- Adimen- ções/
soli- ções/
ConsolidadoSaldo
to exclu- Saldo dação exclu- Saldo
Descrição
em 2017 PERT sões em 2018 PERT sões em 2019
Crédito fiscal diferido sobre prej. Fiscal
e base negativa
62.147 868 13.515 76.530 1.322 14.638 92.490
Diferenças temporárias
Amortização fiscal
de ágio
(12.556)
(80) (12.636)
- (12.636)
Outros
(706)
(706)
(706)
Total
48.885 868 13.435 63.188 1.322 14.638 79.148
A Administração estima realizar o ativo fiscal diferido conforme cronograma
abaixo:
Ano
Créditos tributários
2020
(2.827)
2021
3.093
2022
7.919
2023
12.532
2024
17.485
2025
41.966
2026 em diante
22.596
80.168
Reconciliação da alíquota nominal versus alíquota efetiva
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Prejuízo do exercício antes do IRPJ e
CSLL
(42.850) (30.320) (33.698) (19.574)
Crédito de imposto de renda e
contribuição
social à alíquota nominal–34%
14.569 10.309 11.457 6.655
Ajuste para obtenção da alíquota efetiva
Multas e penalidades
11
12
(13)
11
Gratificação da diretoria
1
Efeito IFRS 16
(2.477)
- (3.485)
Equivalência patrimonial
1.932 3.222
Prejuízos cedido para coligadas
668
Baixa créditos tributários
269
Outros
612
(599)
605 1.154
Crédito fiscal na demonstração do
resultado
14.647 13.612 8.564 8.090
Corrente
- (6.083) (5.457)
Diferido
14.647 13.612 14.647 13.547
23. Instrumentos financeiros: 23.1. Classificação dos instrumentos financeiros por categoria: A Companhia e controladas avaliaram seus ativos e passivos
financeiros em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação
dos dados de mercado, quanto à seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor de realização
mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente.
O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito
relevante nos valores de realização estimados. Os instrumentos são administrados
por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo em
derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos. A tabela a seguir apresenta os
ativos financeiros da Companhia classificados por categoria:
Controladora
2019
2018
A valor
A valor
justo por
justo por
Custo meio do
Custo meio do
amor- resultaamorti- resultaAtivos financeiros
tizado do (*)
Total zado
do (*) Total
Caixas e equivalentes de
caixa
5.390
- 5.390
845
4.230 5.075
Títulos e valores
mobiliários
337
337
717
717
Instrumentos derivativos–
ativo
434
434
719
719
Contas a receber
37.433
- 37.433 40.937
- 40.937
Cheques em custódia
78
78 9.030
- 9.030
Depósitos judiciais
3.756
- 3.756 3.546
- 3.546
Conta corrente empresas
37.414
- 37.414 33.999
- 33.999
relacionadas
Total
84.505
337 84.842 88.357
5.666 94.023
Consolidado
2019
2018
A valor
A valor
justo por
justo por
custo meio do
custo meio do
amorti- resultado
amorti- resultado
Ativos financeiros zado
(*)
Total
zado
(*)
Total
Caixas e equivalentes de caixa
11.365
- 11.365 5.562
6.329 11.891
Títulos e valores
mobiliários
845
845
2.262
2.262
Instrumentos
derivativos–ativo
434
434
719
719
Contas a receber
75.613
- 75.613 70.108
- 70.108
Cheques em
custódia
134
134 11.961
- 11.961
Depósitos judiciais
4.829
- 4.829 4.503
4.503
Conta corrente empresas relacionadas 36.415
- 36.415 33.987
- 33.987
Total
128.790
845 129.635 126.121
9.310 135.431
(*) Os instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo podem ser mensurados em níveis de 1 a 3, com base no grau em que o seu valor justo é cotado,
conforme abaixo: Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada e preços cotados
(não corrigido) nos mercados ativos, com base em ativos e passivos idênticos. Nível
2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos
no Nível 1, que são cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente (ou
seja, como os preços) ou indiretamente (ou seja, derivada de preços). Nível 3: a
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mensuração do valor justo é derivada de técnicas de avaliação que incluem um ativo ou passivo que não possuem mercado
ativo. As aplicações financeiras e derivativos contabilizadas a valor justo por meio do resultado são mensuradas pelo Nível 2.
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. As aplicações
financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no mercado
financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos
de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores contratuais. Os empréstimos e financiamentos não tem negociação ativa e as taxas de juros são pós-fixadas e estão consistentes com as práticas
no mercado; dessa forma, os saldos contábeis informados não diferem de forma relevante dos respectivos valores justos. As
taxas de juros praticadas nas debêntures são condizentes com o mercado brasileiro considerando seu objetivo e avaliação de
riscos específicos. Em relação aos financiamentos obtidos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), os mesmos apresentam taxas diferenciadas. Essas taxas são contratadas, evidenciando melhores oportunidades,
na época, de captação para a empresa. 23.2. Gestão de risco financeiro: A Companhia está exposta a riscos inerentes à
natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da Companhia,
destacam-se: a) Risco de taxas de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de
um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia ao risco de
mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo da Companhia sujeitas
a taxas de juros variáveis. b) Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma
obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em
suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito da Companhia é minimizado
em função da pulverização de sua carteira de clientes. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma
individualizada para cada empresa e agregada pelo departamento financeiro da Companhia, que monitora as previsões
contínuas das exigências de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida das empresas e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. d) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
possui instrumentos derivativos em aberto para cobertura de seus empréstimos em moeda estrangeira no mercado a termo
(Swap) no montante de US$3.883. A Companhia apresenta uma despesa financeira de R$285 (R$ 719 de receita financeira
em 2018) na Controladora e no Consolidado, os saldos estão registrados no balanço patrimonial sob a rubrica “Instrumentos
financeiros derivativos ativos” no montante de R$434. A Companhia e suas controladas não contratam instrumentos derivativos com fins especulativos e geralmente não os liquida antes de seus respectivos vencimentos. Nos contratos de derivativos
não existe nenhuma margem dada em garantia. Os valores são apurados com base em modelos e cotações disponíveis no
mercado, que levam em conta condições de mercado presentes ou futuras, sendo valores brutos, anteriores à incidência de
impostos. O valor justo desses instrumentos na data das demonstrações financeiras por contraparte, classificados na rubrica
“Instrumentos financeiros derivativos”, está demonstrado a seguir: Swap cambial
Consolidado
Faixas de vencimento
Valor referência
Valor justo em
Descrição
mês/ano
(nocional)
2019
2018
Swap (cambial)
Junho de 2021
Posição ativa
US$ + 5,8%
142.500
16.518
17.293
Efeito no resultado do exercício
(285)
719
Swap – Contrato de compra de dólar futuro
Consolidado
Resultado efeito
Data
acumulado
Ban- Data de de venciValor da
Preço de
ganho
Tipo da operação
co
início
mento
operação
Valor dado
exercício
(perda)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 04/12/2019 03/01/2020 R$ 15.000.000,04 R$ 965.852,08 R$ 965.166,86
1
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 03/01/2020 04/02/2020 R$ 14.166.666,71 R$ 963.206,41 R$ 963.293,86
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 04/02/2020 03/03/2020 R$ 13.333.333,38 R$ 933.277,03 R$ 943.380,84
R$ (10)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 03/03/2020 02/04/2020 R$ 12.500.000,05 R$ 935.503,08 R$ 941.737,01
R$ (6)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 02/04/2020 05/05/2020 R$ 11.666.666,72 R$ 927.573,47 R$ 941.925,26
R$ (14)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 05/05/2020 02/06/2020 R$ 10.833.333,39 R$ 907.567,05 R$ 921.819,06
R$ (14)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 02/06/2020 01/07/2020 R$ 10.000.000,06 R$ 899.217,06 R$ 917.116,42
R$ (18)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 01/07/2020 04/08/2020 R$ 9.166.666,73 R$ 904.498,98 R$ 920.192,92
R$ (16)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 04/08/2020 02/09/2020 R$ 8.333.333,40 R$ 880.734,61 R$ 902.645,55
R$ (22)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 02/09/2020 02/10/2020 R$ 7.500.000,06 R$ 873.517,27 R$ 896.956,88
R$ (23)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 02/10/2020 04/11/2020 R$ 6.666.666,72 R$ 866.105,28 R$ 894.127,97
R$ (28)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 04/11/2020 01/12/2020 R$ 5.833.333,38 R$ 848.388,99 R$ 878.851,73
R$ (30)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 01/12/2020 05/01/2021 R$ 5.000.000,04 R$ 848.492,38 R$ 880.405,05
R$ (32)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 05/01/2021 02/02/2021 R$ 4.166.666,70 R$ 829.763,43 R$ 865.918,98
R$ (36)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 02/02/2021 03/03/2021 R$ 3.333.333,36 R$ 819.180,16 R$ 860.007,65
R$ (41)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 03/03/2021 06/04/2021 R$ 2.500.000,02 R$ 812.226,67 R$ 855.675,70
R$ (43)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 06/04/2021 04/05/2021 R$ 1.666.666,68 R$ 797.730,40 R$ 845.731,24
R$ (48)
SWAP Fluxo de caixa a termo ABC 04/05/2021 01/06/2021 R$ 833.333,34 R$ 787.065,88 R$ 839.044,33
R$ (52)
Total das operações em aberto em 31/12/2019
R$ 142.500.001 R$ 15.799.900 R$ 16.233.997
R$ (434)
Total das operações liquidadas durante o exercício de 2019
Total das operações
R$ (434)
24. Seguros (Não auditado): A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. A apólice está em vigor e o prêmio foi devidamente pago. Consideramos que
temos um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas
compatíveis com o nosso porte e operações, sendo a nossa cobertura de seguros consistentes com outras empresas de
dimensão semelhante operando no setor. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
Limite máximo de
Modalidade
indenização
Vigência
Seguradora
Risco nomeado e operacional
78.292
05/09/2019 05/09/2020 Swiss Re Corporate Brasil Seguros S.A.
Risco civil
4.000
05/09/2019 05/09/2020 Axa Seguros S.A.
25. Eventos subsequentes: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o Corona vírus
(COVID-19) é uma emergência de saúde global. A pandemia desencadeou, por parte das diversas esferas do poder executivo
e de entidades do setor privado, diversas restrições às atividades empresariais, entre elas a interrupção das operações de
academias a partir do dia 16 de março de 2020. Tais restrições quando somadas ao impacto potencial do surto na atividade
econômica, aumentam o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes em determinados valores que serão reconhecidos nas demonstrações contábeis do exercício de 2020. Considerando a situação atual da
disseminação do surto e a imprevisibilidade de sua evolução, entendemos que a nossa projeção de receitas e fluxos de caixa
operacionais para o ano de 2020 poderá ser revisada e, atualmente, ainda não é possível fazer uma estimativa dos impactos.
A administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 com o objetivo de implementar medidas
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações, na sua posição patrimonial e financeira, e nas demonstrações
contábeis, além de deixar o mercado em geral informado acerca de mudanças de avaliação ou de outros fatores que tragam
efeitos relevantes ao negócio.
Diretoria: Luiz Carlos Costeira Urquiza - Diretor Presidente, Daniel Loureiro de Figueiredo - Diretor Financeiro,
Marcelo Vianna Moreira Pequeno - Diretor de Operações Próprias, Paulo Ramos Bodas - Diretor de Manutenção e
Projetos, Eduardo Silveira Netto - Diretor Técnico, Bruno Leal Franco - Diretor sem Designação Específica;
Contador: Maryleila Santos da Costa CRC-RJ 071197-O
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADA
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da A!Bodytech Participações S.A. Rio de Janeiro–RJ: Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da A!Bodytech Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações dos resultados,
dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da A!Bodytech Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 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. Principais assuntos de auditoria: Principais
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição
de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é
apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Recuperabilidade de ativos não financeiros: Conforme mencionado nas Notas Explicativas nº 8, 9 e 22, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui ativos não
financeiros significativos, representados principalmente pelo imposto de renda e contribuição social diferidos, ativo imobilizado e intangíveis. Tais ativos são revisados anualmente com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas e operacionais que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável, sendo que ativos intangíveis
com vidas úteis indefinidas, incluindo o ágio, devem ser submetidos a testes de impairment anualmente, independente de
indicativos de deterioração. A avaliação quanto à recuperabilidade desses ativos, incluindo a definição das Unidades Geradoras de Caixa (UGC), envolve julgamentos complexos e tem alto grau de subjetividade, assim como é baseado em diversas
premissas cuja realização é afetada por projeções de mercado e cenários econômicos incertos, além dos pressupostos para
estimar as bases tributárias futuras. A avaliação do valor recuperável envolve julgamentos significativos na determinação das
premissas utilizadas nas projeções dos fluxos de caixa, incluindo taxas de crescimento e de desconto. Distorções na determinação do valor recuperável tanto do ágio como do ativo imobilizado podem resultar em impacto relevante nas demonstrações
financeiras. Dessa forma, esse assunto foi considerado como significativo para a nossa auditoria. Resposta da auditoria
sobre o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • A avaliação dos critérios de definição e identificação das Unidades Geradoras de Caixa (UGC); • O envolvimento de especialistas para nos auxiliar na avaliação das
projeções elaboradas pela Administração para recuperabilidade destes ativos; • Avaliação da adequação e consistência das
premissas utilizadas nas estimativas e projeções dos fluxos de caixa futuros e demonstrações do resultado comparando-as,
quando disponível, com dados de fontes externas, tais como o crescimento econômico projetado e a inflação de custos; •
Avaliação da metodologia de cálculo e da análise de sensibilidade das premissas; e • Revisão da adequada divulgação realizada nas Notas Explicativas nº 8,9 e 21 às demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a recuperabilidade dos ativos não financeiros, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas de valor recuperável adotados pela Administração, assim como as respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Adoção da nova norma contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamento: Conforme
mencionado na Nota 14, a Companhia e suas controladas adotaram o CPC 06/IFRS 16 que entrou em vigor a partir 1º de
janeiro de 2019. Essa norma especifica como uma Companhia deve reconhecer, mensurar, apresentar e divulgar seus contratos de arrendamento, promovendo um único modelo de contabilização de arrendamentos, o que exige o reconhecimento
de ativos de uso e passivos de arrendamento para todos os contratos de arrendamento, exceto aqueles cujos termos contratuais são de curto prazo ou o ativo subjacente é de baixo valor. A Companhia e suas controladas utilizaram a abordagem
retrospectiva modificada. Sob essa abordagem, a informação comparativa não é exigida e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. Em função do alto grau de julgamento para determinar tais montantes,
incluindo a taxa de desconto, do elevado volume dos contratos de arrendamento mantidos pela Companhia e suas controladas, da aplicação de nova prática contábil e a relevância dos efeitos da adoção da nova norma das demonstrações financeiras da Companhia, consideramos esse assunto como significativo para a nossa auditoria. Resposta da auditoria sobre o
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • O entendimento e avaliação do ambiente de controles
internos para a identificação de contratos de arrendamento ou contratos que contêm arrendamentos e das políticas internas
adotadas pela Administração da Companhia para determinação dos ativos e passivos de arrendamento; • Procedemos, por
amostragem, à leitura dos termos dos contratos para confirmarmos a avaliação da Administração sobre os critérios de prazo
de arrendamento, de taxa de desconto e contraprestação e a políticas utilizadas pela Companhia para verificação da aderência dos contratos que contêm arrendamento; • Obtivemos a planilha de cálculo dos impactos iniciais da norma e, com base
em uma amostra de contratos, avaliamos as premissas utilizadas para mensuração dos arrendamentos identificados, os
expedientes práticos adotados permitidos pela norma, bem como avaliamos a taxa de desconto utilizada e testamos a coerência lógica e aritmética dos cálculos; e • Avaliamos a contabilização do ativo de direito de uso dos imóveis e do passivo de
arrendamento, bem como revisamos a adequada divulgação realizada na Nota Explicativa nº 14 às demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossos procedimentos de auditoria demonstraram que
os julgamentos e as premissas utilizadas pela Administração na mensuração do ativo de direito de uso dos imóveis e do
passivo de arrendamento são razoáveis, os cálculos são adequados e as divulgações são consistentes com dados e informações obtidas. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais
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 financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 10 de julho de 2020. BDO RCS Auditores
Independentes–CRC SP 013846/F; Fernando Pereira da Silva Marques–Contador CRC 1 RJ 092490/O-3.
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