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Brasil foi o 16º pior do mundo 
em desemprego em 2020
Resposta à pandemia implicou mais impacto no trabalho

O Brasil teve queda na 
ocupação mais intensa 
do que 53 de 64 países 

analisados pela Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
entre os três últimos trimestres 
de 2019 e de 2020. O impacto da 
pandemia no trabalho foi analisa-
do em nota técnica preliminar de 
autoria do assessor especializado 
da Diretoria de Estudos e Políti-
cas Sociais do Ipea, Marcos He-
cksher.

O estudo de Hecksher aponta 
que o nível de ocupação nos três 
últimos trimestres de 2019 e de 
2020 foi o 16º pior do mundo. Se 
piorou com a pandemia, o Bra-
sil já vinha ruim antes dela. Em 
2019, entre os 64 países analisa-
dos, o Brasil tinha o 25º pior nível 
de ocupação.

Quanto a mortes, o Brasil re-
gistrou, em proporção de sua 

população total, mais óbitos por 
Covid-19 em 2020 do que 159 de 
179 países com dados compilados 
pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). Quando a comparação 
desses registros é ajustada à dis-
tribuição populacional por faixa 
etária e sexo em cada país, o resul-
tado brasileiro é o 10º pior entre 
os 179 países.

O risco de morrer de Covid-19 
no Brasil foi 3,6 vezes maior que 
a média mundial. “Nos períodos 
analisados, o Brasil e outros países 
latino-americanos estão entre os 
mais atingidos do mundo em per-
das de vidas e de empregos. Países 
da Oceania, da Ásia e da Escan-
dinávia figuram entre os menos 
atingidos nas duas dimensões em 
2020”, afirmou o pesquisador.

Hecksher, em entrevista à 
FGV, afirmou que o resultado 
não chega a ser surpreendente. 

“No início da pandemia, eco-
nomistas analisaram em paper a 
evolução econômica em dife-
rentes cidades norte-americanas 
durante a Gripe Espanhola e já 
identificavam que as que foram 
mais estritas em seu fechamento 
tiveram uma evolução econômi-
ca melhor e mais sustentável de-
pois da pandemia”, diz.

Ele lembrou o caso da Sué-
cia na atual crise. “No início da 
pandemia, o país foi menciona-
do como exemplo a se seguir, de 
resposta inteligente, mais flexível, 
poupadora de emprego”, cita. No 
balanço de 2020, entretanto, o 
país havia registrado quase cinco 
vezes mais mortos que os demais 
países nórdicos e uma taxa de de-
semprego ligeiramente mais alta. 
“No final, é o medo de contágio 
que determina a resposta econô-
mica”, disse.

Consumo das classes C e D mantém queda

Ipea aumenta 
projeção da 
inflação para 
5,3% em 2021

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) divulgou 
nesta segunda-feira revisão da 
previsão para a inflação brasileira 
em 2021: o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) foi 
revisto de 4,6% para 5,3%.

Nos últimos meses, houve uma 
mudança nos fatores de pressão 
sobre a inflação no país. Em 2020, 
a aceleração dos preços estava 
ligada ao forte aumento dos ali-
mentos, mas, em 2021, a elevação 
da inflação decorre especialmente 
do aumento dos preços monitora-
dos (a expectativa de alta passou 
de 6,4% para 8,4%).

“Os riscos para essa previsão 
de inflação em 2021 estão rela-
cionados às oscilações da taxa de 
câmbio e dos preços internacio-
nais das commodities, que podem 
surpreender positiva ou negativa-
mente”, avaliou o diretor de Estu-
dos e Políticas Macroeconômicas 
do Ipea, José Ronaldo Souza Jú-
nior.

O aumento nas previsões da in-
flação dos bens industriais e dos 
serviços livres exceto educação 
também ajudam a explicar esse in-
cremento na taxa esperada para o 
IPCA em 2021.

No acumulado em 12 meses, a 
inflação medida pelo IPCA segue 
em alta (tendo atingido 6,76% em 
abril deste ano). Contudo, as pro-
jeções indicam recuo na inflação 
de 12 meses no segundo semestre, 
uma vez que, nos primeiros me-
ses da pandemia em 2020, hou-
ve deflação (tornando a base de 
comparação baixa) e, no segundo 
semestre, a significativa aceleração 
inflacionária aumentou a base de 
comparação.

Para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), a es-
timativa do Ipea saiu de 4,3% para 
4,7%, inferior aos 5,5% de 2020. 
Haverá pressão menor dos ali-
mentos, com alta prevista de 5,2% 
ante 18,9% registrada no ano pas-
sado.

A expectativa para o restante 
do ano de 2021 é de estabilidade 
nas cotações das commodities em 
patamar elevado, mesmo diante 
de um contexto que prevê um 
aumento da oferta. O controle da 
pandemia e a retomada mais forte 
da economia mundial devem con-
tribuir para a manutenção do atual 
cenário, marcado por um desca-
samento entre oferta e demanda, 
impedindo uma queda dos preços 
internacionais.

O boletim Focus, com previ-
sões do setor financeiro, projeta 
economia mais forte. Página 3

O consumo das classes C 
e D do Brasil recuou 
5% em abril, depois de 

já ter caído em março (4%) e fe-
vereiro (28%), de acordo com a 
Pesquisa de Hábitos de Consumo 
das Classes C e D da Superdigital, 
fintech do Santander. O levanta-
mento é realizado mensalmente e 
busca traçar o perfil do consumi-
dor dessas classes sociais.

Entre as cinco regiões, todas 
tiveram queda: o Sudeste de 7%, 
seguido pelo Sul (6%), Nordeste 
(4%), Norte (2%) e Centro-Oeste 
(1%).

Segundo Luciana Godoy, CEO 
da Superdigital no Brasil, a pes-
quisa mostra que ainda falta con-
fiança no consumidor para vol-
tar a comprar com tranquilidade 
como aconteceu no final do ano 
passado. “Vimos em outubro, 
novembro e dezembro uma boa 
recuperação do consumo nas 
Classes C e D, depois de um 2020 
muito difícil. Mas, com o avanço 
da Covid-19 e as suas consequên-
cias na economia, principalmente 
em março e abril, muitas famílias 
ainda estão inseguras para voltar 
às compras”, diz.

Estudo da Serasa Experian 
mostra que as vendas do comércio 
físico brasileiro tiveram retração 
de 1,4% em abril de 2021, quando 
comparadas com o mês anterior. 
De acordo com o Indicador de 
Atividade do Comércio, o seg-
mento de tecidos, vestuário, cal-
çados e assessórios puxou a baixa 
geral, com declínio de 18,7%, re-
sultado que revela uma queda em 
desaceleração para o setor, já que 
em março/21 o tombo tinha sido 
de 28,7%. Todos os outros seg-
mentos, exceto veículos, motos e 
peças, registraram diminuição.

Famílias inseguras para voltar às compras

BC espera ter 
moeda digital 
dentro de
2 a 3 anos

O Brasil poderá ter uma moeda 
digital emitida pelo Banco Central 
(BC), como uma extensão da moe-
da física. As diretrizes para a criação 
da moeda foram apresentadas pelo 
BC nesta segunda-feira. O coorde-
nador dos trabalhos sobre a moe-
da digital do Banco Central, Fabio 
Araujo, explicou a moeda digital se-
rá diferente das criptomoedas.

“Os criptoativos, como o bi-
tcoin, não detêm as características 
de uma moeda, mas sim de um 
ativo. A opinião do Banco Cen-
tral sobre criptoativos continua 
a mesma: esses são ativos arris-
cados, não regulados pelo Ban-
co Central, e devem ser tratados 
com cautela pelo público”, disse à 
Agência Brasil.

Ele acrescentou que a moeda 
será garantida pelo Banco Central, 
e a instituição financeira vai apenas 
guardar o dinheiro para o cliente 
que optar pela nova modalidade. 
Segundo Araujo, a expectativa é 
que sejam reunidas as condições 
necessárias para que a implemen-
tação da moeda em “dois ou três 
anos”. Em nota, o BC diz ainda 
que é preciso aprofundar a discus-
são com o setor privado antes de 
definir um cronograma de imple-
mentação da moeda.

Entre as diretrizes apresen-
tadas pelo BC, estão a ênfase na 
possibilidade de desenvolvimento 
de modelos inovadores a partir 
de evoluções tecnológicas, como 
contratos inteligentes, internet das 
coisas (IoT) e dinheiro programá-
vel; a previsão de uso em paga-
mentos de varejo; e a capacidade 
para realizar operações online e 
eventualmente operações offline.
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Ideologização das armas de fogo
Por Vladimir  
de Paula Brito.

Nas últimas décadas, a 
bandeira da posse e por-
te das armas de fogo se 

tornou acentuadamente ideolo-
gizada, estando sua defesa loca-
lizada no eixo programático dos 
partidos mais à direita do espectro 
político e sua negação na esquerda 
deste mesmo espectro.

Sob o prisma histórico, nem 
sempre foi assim. Nos Estados 
Unidos, até os anos 1960, demo-
cratas e republicanos sequer de-
batiam profundamente o assunto. 
Inacreditavelmente, até este pe-
ríodo os democratas, por serem 
os representantes do sul agrário, 
tinham o uso das armas como 
uma necessidade humana, e os re-
publicanos, até então os herdeiros 
de Lincoln e do fim da escravidão, 
tinham o assunto pacificado.

O mesmo ocorria no Brasil, 
inexistindo este debate na cena 
partidária. Internacionalmente, 
países como Japão e Reino Unido 
restringem fortemente a aquisição 
e porte de armas e foram (e são) 
governados por partidos conser-
vadores em parcela significativa 
das últimas décadas. Ou seja, ar-
mas não eram prerrogativa de ne-
nhum campo político.

Para agudizar ainda mais o pro-
blema, alguns conhecidos “espe-
cialistas”, aparentemente avessos 
a leitura, distorcem completamen-
te a história com o óbice da auto-
promoção. Dando carga na ideo-
logização do tema, alegam que a 
esquerda é contrária ao armamen-
to, por querer impor ditaduras, 
muitas vezes citando Friedrich 
Engels, um dos pais do socialismo 
científico.

Na verdade, para quem tiver 
oportunidade de ler ao menos um 
pouco antes de palestrar, é justa-
mente o contrário. O manifesto 
comunista de Marx foi fortemente 
impactado pela sublevação popu-
lar na Comuna de Paris. Tanto para 
Engels, quanto para Marx, o “po-
vo em armas” comporia um dos 
instrumentos fundamentais para a 
criação de um poder popular para-
lelo, que consiga tomar o Estado 
e, posteriormente, estabelecer uma 
ditadura do proletariado.

Clubes de tiro, associações de 
autodefesa, milícias operárias e 
camponesas, tudo que permita a 
posse e manuseio de armas, sob 
a áurea da legalidade, estaria na 
agenda política das organizações 
revolucionárias. Sob esta mesma 
égide estão igualmente os conti-
nuadores do marxismo, como Lê-
nin, Trotsky, Mao ou Giap.

Os famosos batalhões de “guar-
das vermelhos”, por exemplo, tão 
presentes na história dos exércitos 
comunistas pelo mundo, em parti-
cular o soviético, são unidades que 
possuem esta distinção por terem 
sido iniciadas em fábricas, escolas 
ou áreas rurais, compostas quase 
inteiramente por trabalhadores 
comunistas, que se armaram antes 
da tomada do poder, sendo vistas 
como absolutamente confiáveis e 
treinadas.

Aliás, a defesa do amplo ar-
mamento não é prerrogativa dos 
revolucionários de esquerda. O 
mesmo fenômeno é identificado 
no extremo oposto, com os re-
volucionários de direita. O Parti-
do Nazista, por exemplo, passou 
anos construindo diversas milícias 
armadas, derivadas em sua origem 
de grupamentos de reservistas 
armados, organizados em torno 
de regiões, cervejarias e clubes de 
tiros. As SA (Sturmabteilung) e 
SS (Schutzstaffel) foram os dois 
maiores exemplos.

A mesma relação com as armas 
de fogo foi observada na ascen-
dência dos Camisas Negras de 
Mussolini e na Ação Integralista 
Brasileira, de Plínio Salgado, que 
se revezou com o Partido Co-
munista na tentativa de assaltar o 
poder pelas armas, na década de 
1930. Tais lições do passado e o 
estímulo ao emprego do raciocí-
nio lógico permitiriam inferir que 
qualquer partido ou organização 
que almeje derrubar o poder vi-
gente pela força precisará armar 
grande parte de seus apoiadores 
em situação de semilegalidade.

Assim, tais exemplos históricos 
demonstram a relevância de uma 
palavra quase em desuso chamada 
“contexto”. Todos os remédios 
para serem aplicados dependem 
do caso em tela e da dosagem 
recomendada. E estas irão variar 
com o tempo. Conforme a gra-
vidade da doença, o uso aquém, 
além, ou reiterado do medica-
mento também provoca a morte. 
Embora o portfólio dos remé-
dios aumente, um médico sempre 
busca estabelecer um diagnóstico 
preciso para cada caso.

Interessante notar que um pro-
cedimento tão valioso no campo 
das ciências da saúde não encon-
tra emprego similar no tocante à 
segurança do Estado e da socieda-
de, principalmente quando o tema 
são as armas de fogo.

Aplicando esse método do 
“contexto” em relação à extrema 
esquerda ou direita, cabe perceber 
que o processo para tomar o poder 
de maneira revolucionária exige 
que se enfraqueçam as instituições 
basilares do Estado democrático, 
como Judiciário, Polícia e Im-
prensa, enquanto paulatinamente 
vão sendo construídos pontos de 
poder paralelo, tais como milí-
cias, associações de autodefesa e 
instâncias políticas decisórias que 
concorram com as instâncias de 
poder formal do Estado.

Desta forma, todas estas orga-
nizações terão em comum nesta 
etapa o mote do “armamento do 
povo”, desde que seja a sua parce-
la de apoiadores que esteja se ar-
mando. É quase impossível fazê-
-lo defendendo o desarmamento. 
Uma vez que tais organizações 
consigam se armar, e adquirir 
apoio popular, tentam tomar o 
poder. Tanto pela força, como pe-
la ameaça da força. Se o Estado 
possui meios para resistir, se tem a 
guerra civil, se não, de fato adqui-
rem o controle do Estado.

Ao fazê-lo, como novos deten-
tores do governo entrante, de um 

novo regime totalitário, em um 
novo “contexto”, atuarão para 
restringir qualquer força oposi-
tora, o que inclui limitar o aces-
so a armas de fogo. Conforme o 
“contexto”, as mesmas posições 
políticas serão a favor ou contra o 
acesso as armas de fogo.

Por conseguinte, o centro po-
lítico, seja à esquerda ou direita, 
nutre o receio de que milícias cri-
minosas, ou mesmo grupos arma-
dos, a partir de clubes de tiro ou 
caça se tornem embriões de um 
Estado paralelo, conforme a his-
tória demonstrou fartamente.

O marco comum de uma de-
mocracia, reside justamente na 
disposição dos partidos que a 
compõem em aceitar suas regras. 
Dentre elas a alternância de po-
der, a independência do Judiciá-
rio e uma Imprensa livre. Quanto 
maior e mais violento o questio-
namento aos que pensam diferen-
te, ao Poder Judiciário ou aos veí-
culos de informação sérios, maior 
o receio de que os grupos arma-
dos existentes passem a ameaçar 
o próprio regime vigente.

Para além disso, tomando o 
caso brasileiro novamente como 
exemplo, na medida em que clu-
bes de tiro e defensores do arma-
mento da população são vistos 
por todos os demais atores políti-
cos como apoiadores integrais do 
bolsonarismo, replicando a narra-
tiva contra o STF, por exemplo, o 
que impediria que em determina-
do momento caminhem no mes-
mo sentido dos eventos históricos 
citados, de ameaçar o funciona-
mento democrático do conjunto 
do Estado?

Acentuando esta mesma lógi-
ca, em se fracassando qualquer 
política de contenção da disponi-
bilidade de armas, o que impedi-
ria que sindicatos, associações de 
bairro, ligas camponesas, uniões 
estudantis, grupos ambientais, 
dentre vários outros, possam ado-
tar como política o armamento de 
seus membros? Quando levados a 
políticas de ruptura, parte destes 
mesmos setores sociais já o fize-
ram na guerra civil russa, espa-
nhola ou chinesa.

Concomitantemente, para 
grande parte dos partidos com-
prometidos com o regime de-
mocrático, a preocupação com o 
armamento da população advém 
dos fatos científicos já apontados 
sobre o emprego das armas de 
fogo, como facilitador de atos de 
violência.

Independentemente da respon-
sabilidade social das empresas 
fabricantes, é um fato que a sua 
disponibilidade facilita seu em-
prego, sobretudo em sociedades 
violentas como a brasileira. Atirar 
em alguém a distância é completa-
mente diferente de empregar um 
instrumento cortante ou contun-
dente em proximidade. Além dis-
so, normalmente, quanto maior a 
ausência de uma sensação de per-
tencimento dentro de uma socie-
dade, mais o outro é visto como 
um inimigo em potencial, uma 
ameaça.

Um bom exemplo deste fenô-

meno seria o citado caso de Israel. 
De fato, quase toda a população 
de origem judaica tem acesso a 
armas, mas o mesmo não ocorre 
com os árabes-israelenses. Aliás, 
embora tenham cidadania no país, 
sofrem restrições até mesmo em 
áreas econômicas consideradas de 
segurança nacional, como tecno-
logia da informação. Aos olhos 
do Estado israelense, são os “ou-
tros”. No mesmo sentido existe 
um descolamento na sociedade 
brasileira quanto ao rigor do en-
frentamento, que diferencia igual-
mente as origens dos indivíduos.

Na contramão dos homicídios 
e do incentivo a guerra civil, per-
manece a necessidade de dissu-
adir atores externos de atuarem 
sobre o Brasil ou suas fronteiras. 
Mesmo na atual conjuntura de 
aparente normalidade, nem sem-
pre a soberania sobre os marcos 
de território fluvial na Amazônia, 
as fronteiras terrestres do Mato 
Grosso do Sul ou no Rio Paraná 
em Foz do Iguaçu são mantidas e 
gerenciadas sem conflitos. Nem 
sempre a ausência de percepção 
de ameaça significa que esta não 
exista. A soberania é uma con-
quista a ser mantida diariamente.

Para agudizar a questão, em um 
mundo desordenado pela compe-
tição entre múltiplas potências, se 
faz ainda mais necessário proje-
tar capacidade de defesa. Dada a 
distância tecnológica que separa 
o Brasil de países como EUA ou 
China, o meio mais fácil de fazê-
-lo é promover a capacidade de 
resistência popular. E como ob-
servado, para tal é necessário tor-
nar amplo o treinamento e acesso 
a armas de fogo, sobretudo armas 
longas.

Tal processo poderia ser inicia-
do no serviço militar, desde que 
propicie treinamento efetivo, mas 
tem como propulsão fundamen-
tal a popularização de clubes de 
tiro e caça, para que seja realmen-
te efetivo. Mais do que treinar o 
emprego e manuseio, também se 
buscaria criar um ethos guerreiro, 
em que, contrariando os instintos 
de sobrevivência básicos, se pro-
moveria uma visão dentro de uma 
sociedade, em que se preferiria 
perder a vida, que permitir uma 
ocupação estrangeira.

Esta lógica significa que a defe-
sa da existência não pode ser co-
locada em um altar inalcançável, o 
que jaz subjacente ao mundo das 
armas. Este é o preço objetivo da 
soberania nacional, pago reitera-
damente pelos principais Estados.

Tendo em vista tal panorama, 
qual a solução para este amplo im-
bróglio? Como conciliar o comba-
te ao elevado índice de homicídios 
por arma de fogo, os arsenais das 
organizações criminosas, as amea-
ças de conflito civil e a defesa da 
nação?

Mais uma vez a resposta pas-
saria pelo emprego da análise de 
contexto. Alguns fatos podem ser 
elencados com razoável seguran-
ça: a ampliação da oferta de armas 
curtas (fácil porte) amplia o uso 
destas em crimes violentos; gran-
de parte de sua disponibilidade 

advém da indústria nacional; os 
fuzis empregados pelo crime são 
contrabandeados; o combate a 
violência armada exige a restrição 
ao acesso as armas curtas; o en-
frentamento ao crime organizado 
exige o combate ao contrabando 
de armas longas, particularmen-
te fuzis; os clubes de tiro ou caça 
não são ameaças a proliferação de 
armas e uma necessidade para a 
defesa nacional; por outro lado, 
a história demostra que podem 
se tornar uma ameaça ao atuarem 
como uma força ideologizada, po-
dendo estimular comportamento 
análogo de outros atores do es-
pectro político.

O Estado nacional almeja ter 
seus cidadãos preparados para de-
fender sua soberania, todavia não 
pode permitir o morticínio de sua 
população, bem como o estabe-
lecimento de bases e meios para 
uma futura guerra civil.

Em um país profundamente 
dividido, como o Brasil, um cami-
nho que trafegue adequadamente 
pelo tema exige a total ausência 
de generalizações. Problemas 
complexos podem ser resolvidos, 
desde que a partir de subunidades 
analíticas. Assim, paradoxalmente, 
pensando em não perder as van-
tagens de um povo armado, ao 
mesmo tempo em que se combate 
as consequências mortais do fácil 
acesso as armas, caberia pensar 
este tema a partir de suas múlti-
plas particularidades.

Neste sentido, um curso de ação 
envolveria limitar o acesso as ar-
mas curtas e disponibilizar armas 
longas, para a defesa residencial. 
Salvo para determinadas catego-
rias, como os policiais, e algumas 
raras situações de ameaça pessoal, 
o porte seria proibido e sua ilega-
lidade, pesadamente criminaliza-
da. O acesso a clubes de tiro, por 
outro lado, comporia parte formal 
das políticas públicas, objetivando 
seu acesso e popularização.

Ao mesmo tempo, qualquer 
envolvimento de tais agremiações 
na cena política nacional provoca-
ria o seu fechamento imediato e a 
cassação da licença de sua direto-
ria, que seria proibida de ter aces-
so a armas de fogo durante um 
razoável lapso temporal. Seriam 
incrementas as políticas de com-
bate ao tráfico de fuzis em terri-
tório nacional, sobretudo com o 
foco no Rio de Janeiro.

Evidentemente, é acentuada-
mente mais simples não aceitar 
o debate de nenhuma mediação 
e generalizar os problemas, agru-
pando-os, bem como as soluções. 
Infelizmente o resultado deste 
comportamento será a manuten-
ção do comportamento esquizo-
frênico em que ora a sociedade 
brasileira se encontra, alternando 
caminhos radicais, sem a constru-
ção de qualquer mediação. Mais 
do que a violência ou a defesa de 
direitos, esta ausência de diálogo 
deteriora cada vez mais a demo-
cracia que as armas supostamente 
deveriam defender.

Vladimir de Paula Brito  
é doutor em Ciência da Informação.
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A falsa ofensiva bolsonarista

Muito já se falou das provocações da “procissão em 
louvor ao vírus”, como apropriadamente chamou o 

senador Renan Calheiros. Foi uma agressão aos parentes 
dos quase meio milhão de mortos, desrespeito às determi-
nações da cidade e do Estado do Rio de Janeiro e provo-
cação ao Alto Comando do Exército.

Neste último caso, a presença provocadora do general 
que teme ser responsabilizado por seus atos e omissões na 
pandemia. Se o Exército não o punir Pazuello de forma 
dura, perde o comando da tropa; se o fizer, corre risco de 
Bolsonaro anular a punição, dobrando a aposta (a coluna 
aposta – oops – que o presidente dificilmente o faria, pois 
é mais próximo a bravatas).

Mas há um aspecto que, embora pareça secundário, é 
interessante para entender o quadro geral: as reações dos 
bolsonaristas na internet. Se uma frase pudesse sintetizar 
o ânimo dos cada vez menos frequentes apoiadores de 
Bolsonaro, seria: “O mito não morreu.”

O que pode parecer uma ação é, na verdade, uma falsa 
ofensiva. As hostes bolsonaristas sentiram o golpe de 
perda de popularidade, crescimento da candidatura de 
Lula, alta dos preços e avanço assustador da pandemia. 
As provocações miram levantar o moral da trupe. Mais do 
mesmo, e cabe aos demais atores, Exército inclusive, aval-
iar com atenção os passos a tomar. Bolsonaro pode ter se 
inspirado em Mussolini, mas o ato está mais para o putsch 
de Hitler em 1923.

Adeus, carne

Pesquisa realizada no final do ano passado pelo Ibope e 
coordenada pelo The Good Food Institute (GFI) aponta 
que 50% dos brasileiros afirmaram ter reduzido o con-
sumo de proteína animal em 12 meses.

A pesquisa não informa o motivo, se foi o forte aumen-
to de preços no ano passado – como a queda maior no 
Nordeste parece indicar – ou a busca por melhor quali-
dade alimentar.

Neste segundo caso, o Programa EscolhaVeg, de-
senvolvido pela organização internacional Mercy For 
Animals, visa auxiliar as organizações a trabalharem 
com a inclusão e promoção de opções 100% vegetais 
em seus portfólios.

Avestruz
Cabe ao TSE punir o ato político-eleitoral de Bol-

sonaro, clara campanha antecipada e abuso de poder 
econômico, ao utilizar verbas e estrutura públicas para 
benefício próprio, ou enfiar a cabeça na terra e fazer de 
conta que nada aconteceu.

Rápidas
O Departamento de Direito da PUC-Rio promove a série 

“Direito em Debate”, às terças-feiras, das 19h30 às 20h. 
Nesta terça, a professora Isabella Guerra convida o professor 
Johny Giffony para debater “A Convenção 169 da OIT sobre 
Povos Indígenas e Tribais”. Inscrições: puc-rio.zoom.us/
meeting/register/tJIqdOqtqjwrG9c6zgpIrA-gnFfMhWUPx-
QSZ *** “A obra jornalística e as novas mídias: uma reflexão 
na questão da proteção autoral e do Direito da Concor-
rência” será o tema do webinário que o IAB realizará nesta 
terça, às 10h30, no canal TVIAB no YouTube *** O Sistema 
CFC/CRCs celebra 75 anos de criação e da regulamentação 
da profissão contábil. Um seminário comemorativo ocorrerá 
nesta quinta, das 9h às 17h. O evento será transmitido pelo 
canal do CFC no YouTube.

CITYGAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
CNPJ: 30.828.743/0001-15

AVISO DE LICENÇA
CITYGAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - CNPJ 30.828.743/0001-15 
torna pública que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMAC, através do processo nº 14/200.319/15, a renovação de sua licença 
LO nº IN 000949 para realizar a atividade de armazenamento de oxigênio e 
nitrogênio na forma líquida, gaseificação e enchimento de cilindros com ga-
ses esses gases, armazenamento e envase de mistura de gases de petróleo 
(hot flame), preparo de misturas dos gases oxigênio, nitrogênio, argônio e 
gás carbônico e estocagem de gases em cilindros, na Rua General Maga-
lhães Barata, 79 - Jardim América - Rio de Janeiro - RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Torna público leilão presencial e on line 002/2021 a ser realizado em 
10/06/2021, às 10:00h. Local: Estrada Governador Chagas Freitas, nº 2700, 
Colônia, Barra Mansa - RJ (Salão de Festas Joana Reis Buffet). Devido a 
Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma on-line. 
Leiloeira Pública Oficial: Sandra Sevidanes, matriculada na JUCERJA sob 
o nº 165. Objeto: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição 
detalhada e termo de condições do leilão em www.brbid.com. 

CBM PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME 34.157.391/0001-74 - NIRE 33.2.1078575-3

Extrato da 4ª Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação de contrato 
social, os abaixo assinados: Carlos Alberto Caputo, RG nº 04.577.157-3, 
IFP/RJ, e CPF/MF nº 641.704.207-30 (“Carlos”); Gabriel Boyer Nogueira 
Lima, RG nº 20.052.944-4, DETRAN/RJ, e CPF/MF sob o nº 094.103.987-03 
(“Gabriel”); Rodrigo Motroni de Almeida, RG nº 10.184.950-3, DETRAN/RJ, 
e CPF/MF nº 077.260.447-99 (“Rodrigo”); e Norberto Raul Caputo, 
RG nº 03.730.460-7, DETRAN/RJ, e CPF/ME sob o nº 414.044.757-53 
(“Norberto”), únicos sócios cotistas da sociedade limitada denominada CBM 
Participações Ltda. (“Sociedade”), situada na Cidade do RJ/RJ, resolvem, 
entre si, de comum e pleno acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade, 
mediante as cláusulas e condições a seguir: 1. Cessão de Quotas: 1. O sócio 
Gabriel, neste ato, retira-se da Sociedade, cedendo e transferindo a totalidade 
das suas quotas, a título oneroso, aos demais sócios da Sociedade; 1.2. Em 
decorrência de sua saída do quadro societário da Sociedade, Gabriel neste 
ato, em caráter irrevogável e irretratável, renuncia ao cargo de Diretor da 
Sociedade. Em razão dessas deliberações, os sócios remanescentes 
resolvem alterar o caput da Cláusula 5ª e 6ª do Contrato Social. E, por 
estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 4 vias de igual teor e forma. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro – NIRE: 332.1078575-3, Protocolo: 00-2021/085211-9, Data 
do protocolo: 31/03/2021. Certifico o Arquivamento em 01/04/2021 sob o nº 
00004042780. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

NEWE SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 26.609.195/0001-65 - NIRE 33.3.0032274-4

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 26/03/2021
Data, Hora e Local: 26/03/2021, às 10h, realizada por videoconferência. 
Convocação e Presença: Dispensada tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: 
Presidente: Sr. Carlos Alberto Caputo; e Secretário: Sr. Daniel Barreto 
Gelbecke. Deliberações: 1.1. Aprovar, as contas da administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2020, publicadas no (a) DOE/RJ ano XLVII, nº 20, parte V, 
folhas 03 a 07, de 01/02/2021; e (b) no jornal Diário do Acionista folhas 05 
a 07 de 30 e 31/01/ e 1º/02/2021. 1.2. Não distribuir dividendos devido ao  
prejuízo acumulado, consignando que o resultado do exercício, no montante 
de R$ 3.927.067,32, foi inteiramente absorvido pelo prejuízo acumulado da 
Companhia. 1.3. Ratificar os pagamentos, deliberados nas Reuniões de 
Diretoria realizadas em 30/06/2020 e 25/11/2020, de juros sobre capital 
próprio efetuado: (a) para a acionista CBM Participações Ltda. (única acionista 
em 30.06.2020), no montante total de R$ 350.000,00 e (b) para os acionistas 
CBM Participações Ltda., Carlos Alberto Caputo, Gabriel Boyer Nogueira 
Lima, Rodrigo Motroni de Almeida e Norberto Raul Caputo (únicos acionistas 
em 25.11.2020), no montante total de R$ 1.800.000,00. 1.4. Fixar para os 
administradores da Companhia, para o presente exercício social, a 
remuneração global anual de até R$ 1.260.000,00, a ser distribuída entre 
seus membros conforme decisão do Diretor-Presidente. RJ, 26/03/2021. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - NIRE: 333.0032274-4, 
Protocolo: 00-2021/115830-5, Data do protocolo: 03/05/2021. Certifico o 
Arquivamento em 04/05/2021 sob o nº 00004060209. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.

Será que o Exército poderá 
enquadrar Pazuello?
Além de correr o 

risco de ser recon-
vocado para depor 

na Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Pande-
mia sob a acusação de men-
tir no primeiro depoimento, 
o general Eduardo Pazuello, 
ex-ministro da Saúde, vai en-
frentar um processo discipli-
nar aberto pelo Exército, por 
participar neste domingo, no 
Rio de Janeiro, de ato público 
promovido pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Como gene-
ral da ativa, ele só poderia ir 
ao ato com autorização do 
comando do Exército, o que 
não ocorreu. A expectativa, 
segundo a CNN, é de que 
o procedimento dure até 30 
dias.

A investigação irá avaliar 
se ele descumpriu o Regula-
mento Disciplinar do Exér-
cito, que prevê punição caso 
para quem “manifestar-se, 
publicamente, o militar da 
ativa, sem que esteja autori-

zado, a respeito de assuntos 
de natureza político-parti-
dária”. Pazuello fez discur-
so e durante a manifestação 
não usou máscara a exem-
plo de Bolsonaro e demais 
ocupantes do palanque. 

O artigo 24 do Regimen-
to prevê seis tipos de puni-
ção:  “I - a advertência; II - 
o impedimento disciplinar; 
III - a repreensão; IV - a 
detenção disciplinar; V - a 
prisão disciplinar; e VI - o 
licenciamento e a exclusão a 
bem da disciplina.”

Terá o mesmo fim?

Pelo visto, o general 
Pauello pretende seguir a 
mesma linha de atuação 
do seu atual lider político, 
o capitão Bolsonaro que já 
foi acusado de transgressão 
grave ao Regulamento Dis-
ciplinar do Exército (RDE), 
por ter concedido entre-
vista e publicou artigo na 

revista Veja, em 1986, com 
comentários nada amigáveis 
ao governo federal.

Para demonstrar insatis-
fação sobre índice de rea-
juste salarial dos militares, 
também foi acusado de 
planejar ações terroristas 
como possíveis explosões 
de bombas em quartéis do 
Exército e outros locais do 
Rio de Janeiro, como na 
principal adutora do Guan-
du, no Rio de Janeiro.

“Eu nem pensava em en-
trar na política, mas isso me 
ajudou porque fiquei conhe-
cido e então eu fui eleito no 
ano seguinte”, declarou pa-
ra a imprensa em 2014. Em 
1988, Bolsonaro foi eleito 
vereador no Rio de Janeiro 
com 11 062 votos, quando 
passou para a reserva não 
remunerada da corporação. 
“Como capitão do Exército 
brasileiro, da ativa, sou obri-
gado pela minha consciência 
a confessar que a tropa vive 

uma situação crítica no que 
se refere a vencimentos”, en-
fatizou em artigo publicado 
pelo semanário em 3 de se-
tembro de 1986.

Mas o Superior Tribunal 
Militar (STM), por nove 
votos a quatro, considerou 
Bolsonaro inocente, mes-
mo após uma comissão in-
terna do Exército, chamada 
de Conselho de Justificação, 
tê-lo excluído do quadro da 
Escola Superior de Aper-
feiçoamento de Oficiais 
(Esao), na Vila Militar, no 
do Rio de Janeiro, e também 
de o Conselho ter conside-
rado que as explicações da-
das não foram satisfatórias.

Em 1988, o general Sér-
gio de Ari Pires, ministro 
do STM, relator do proces-
so contra Bolsonaro, con-
cordou com o parecer do 
Conselho de Justificação e 
considerou o então capitão 
“não justificado”, ou seja, 
culpado.

Mercado eleva pela 7ª vez estimativa de inflação 
A previsão do mercado 

financeiro para o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
deste ano subiu de 5,15% 
para 5,24%, na sétima alta 
consecutiva. Para 2022, a 
estimativa de inflação pas-
sou de 3,64% para 3,67%. 
Tanto para 2023 como para 
2024 a previsão para o índi-
ce é de 3,25%.

A estimativa para 2021 
está quase no limite supe-
rior da meta de inflação que 

deve ser perseguida pelo 
BC. O centro da meta, defi-
nida pelo Conselho Mone-
tário Nacional, é de 3,75%, 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é 
de 2,25% e o superior de 
5,25%. O centro da meta de 
inflação para 2022 é 3,50% 
e para 2023, 3,25%, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para os 
dois anos.

As instituições financei-
ras consultadas pelo Ban-
co Central (BC) também 
elevaram a projeção para 
a expansão da economia 
brasileira pela quinta se-
mana consecutiva. A pre-
visão para o crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) subiu de 3,45% para 
3,52%. Para o próximo ano, 
a estimativa de crescimento 
do PIB caiu de 2,38% para 
2,30%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 

expansão do PIB em 2,50%.
As estimativas estão 

no boletim Focus de desta 
segunda-feira, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
BC, com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. A expectati-
va para a cotação do dólar 
permaneceu em R$ 5,30 ao 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é de que 
a moeda americana também 
fique em R$ 5,30. A previ-
são anterior era R$ 5,35.

MPIs registram números ruins de emprego e venda
Há quase dois anos as 

micro e pequenas indústrias 
não registravam números de 
emprego tão ruins. O setor, 
que a partir de julho de 2019 
vinha reportando aumento 
na abertura de vagas, segue 
demitindo mais que contra-
tando desde o início da pan-
demia. As informações são 
do Indicador de Atividade da 
Micro e Pequena Indústria, 
realizado pelo Datafolha, a 

pedido do Sindicato das Mi-
cro e Pequenas Indústrias do 
Estado de São Paulo (Simpi), 
que coletou dados entre 13 e 
29 abr

Por sua vez, o índice de 
satisfação das MPI’s no Esta-
do de São Paulo (onde estão 
42% delas em todo o Brasil) 
mostra o pior resultado de 
2021. Em janeiro alcançou 
126 pontos, numa escala que 
vai até 200, indicando otimis-

mo, mas voltou a cair, reve-
lando a pior nota dos últimos 
quatro anos.

Em relação ao resultado 
das vendas nas micro e pe-
quenas indústrias, o mon-
tante registrado ficou abai-
xo do esperado para 68% 
dos entrevistados. Para 25% 
está dentro do esperado e 
apenas 7% afirmaram que 
venderam acima do espera-
do.

A previsão é pessimista 
também com relação à ex-
pectativa de inflação. Para 
77% das MPI’s consultadas, 
a inflação deve aumentar nos 
próximos meses. Este é o se-
gundo pior resultado de acor-
do com a série histórica da pes-
quisa, iniciada em 2013. Ainda 
de acordo com a pesquisa, 
para 18%, a inflação deve ficar 
como está. E 4% acreditam 
que vai diminuir.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°1.2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de for-
necimento de combustíveis e derivados de petróleo, para abasteci-
mento de veículos e equipamentos no âmbito da Secretaria de Saúde.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0359/21 RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de Quei-
mados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila
Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, me-
diante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ
da Empresa. DATA / HORA: 04/06/2021 às 9:00 horas.

Marcos Felipe Souza de Lima
14263/01
Pregoeiro
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Impenhorabilidade do 
bem de família na garantia 
de locação comercial
Por Camila Vieira Guimarães  
e Tatiane Bagagí Faria

Por muitos anos, a modalidade de garantia mais co-
mum – quase prevalecente – nos contratos de loca-

ção foi a fiança – o que, nos últimos anos, vem se alteran-
do em razão de novos produtos mais eficientes e menos 
custos para ambas as partes na locação, como seguros 
fiança e garantias por título de capitalização, por exemplo.

Por meio da garantia fidejussória, uma pessoa se obriga-
va a pagar por eventual dívida do locatário com o locador 
do imóvel, tanto nos contratos residenciais quanto comer-
ciais. Assim, na hipótese de o locatário se tornar inadim-
plente, o locador teria a faculdade de cobrar a dívida do 
fiador e perseguir o seu patrimônio para satisfação do 
débito do inquilino.

A fim de dar efetividade à garantia e viabilizar as lo-
cações, o legislador, por meio da Lei 8.009/90, excluiu o 
imóvel do fiador em locação da proteção legal da impe-
nhorabilidade do bem de família. Ou seja, a pessoa que 
for fiadora em locação responderá com todo o seu patri-
mônio no caso de não pagamento dos aluguéis e encargos 
locatícios pelo locatário, ainda que só possua um único 
bem imóvel e este seja utilizado como residência sua e da 
sua família.

Contudo, a recente decisão do STF, no julgamento do 
Recurso Extraordinário 605.709, entendeu pela inconstitu-
cionalidade da norma que excluiu da proteção do bem de 
família o imóvel do fiador de locação comercial, gerando 
impactos sobre o mercado de locações – tanto para a 
celebração de novos negócios, como na renovação dos 
ainda inúmeros contratos de aluguel que se valeram dessa 
modalidade de garantia.

O fiador ainda possui um papel valorizado na locação 
de imóveis, uma vez que indica ao locador um patrimônio 
que demonstre sua capacidade financeira para arcar com 
as dívidas dos inquilinos, caso venha a ser acionado. Na 
grande maioria das vezes, esses fiadores colocavam suas 
próprias casas ou de seus familiares como garantia da lo-
cação. Mas, a partir da decisão do STF, essa modalidade de 
garantia certamente não será bem-vista pelos locadores, 
os quais não terão a segurança de que o imóvel do fiador 
poderá ser usado para satisfação da dívida do locatário, 
em razão da garantia do bem de família nos contratos de 
locação comercial.

Desde 2019, diversos casos sobre o tema chegaram ao 
STF, o qual decidiu pela impenhorabilidade dos bens de 
família do fiador em contratos de locação comercial. Em 
outras palavras, se o fiador só tiver um único imóvel e 
utilizá-lo como sua moradia, este não poderá ser utiliza-
do para satisfação do crédito do locador pela dívida do 
inquilino.

O entendimento do STF foi no sentido de privilegiar 
a garantia fundamental à moradia, prevista na Consti-
tuição Federal, em detrimento do direito do locador e 
da livre iniciativa no mercado de locações comerciais. 
O impacto da decisão decorre da insegurança jurídica 
trazida para o bojo da locação comercial ao inviabilizar 
uma garantia há muito consolidada na praxe, afetando, 
por conseguinte, questões econômicas e mercadológi-
cas do setor, com possíveis reflexos no custo final das 
locações comerciais.

Prevaleceu o entendimento de que não é razoável a 
penhora do único bem de família do fiador para saldar 
débito oriundo de contrato de locação, pois haveria uma 
forte violação ao direito de moradia do hipossuficiente em 
razão de locatário que, na maioria das vezes na hipótese 
de contrato comercial, detém maior vantagem financei-
ra, prevalecendo os direitos e garantias fundamentais em 
detrimento dos direitos econômicos.

Tatiane Bagagí Faria é advogada cível do escritório  
Marcos Martins Advogados.

Camila Vieira Guimarães é advogada societária  
do escritório Marcos Martins Advogados.

Quase 7 em cada  
10 estão endividados
Estudo aponta que 

67% dos lares bra-
sileiros estão endivi-

dados, e esse número sobe 
para 69% se considerarmos 
somente as classes C e DE. 
É o que revela o levan-
tamento Domestic View, 
da Kantar, que apresenta 
um levantamento bastante 
completo sobre as despe-
sas que estão impactando 
o bolso durante a pande-
mia, incluindo alimentação, 
moradia, serviços públicos, 
higiene pessoal e limpeza. 
O consumo de alimentos e 
bebidas dentro do lar, higie-
ne e limpeza caseira repre-
sentaram quase 60% dos 
gastos nas classes DE em 
2020, enquanto despesas fi-
xas, como habitação, servi-
ços públicos e com animais, 
ficaram concentradas nas 
classes AB.

As classes DE foram 
mais impactadas com gas-
tos com habitação, passan-

do de 18% em 2019 para 
22% em 2020, e no setor de 
alimentação aumentaram o 
consumo de frutas, legumes 
e verduras, igualando esses 
gastos aos das classes AB.

Ainda no setor de habi-
tação, o estudo aponta um 
importante movimento da 
classe DE migrando do alu-
guel para o financiamento, 
passando de 5% dos gastos 
em 2019 para 12% em 2020, 
reflexo de juros baixos e ta-
xas atrativas para aquisição 
de moradia própria ou para 
investimento, que levaram 
a um aumento do mercado 
de financiamento imobiliá-
rio em 2020. Enquanto isso, 
as classes AB diminuíram 
gastos com empregada do-
méstica (-3 p.p. em relação 
a 2019) e com manutenção/ 
reforma (-8 p.p.).

O aluguel de imóveis re-
presentou ¼ dos gastos de 
quase 17% das famílias no 
ano passado, principalmen-

te das classes CDE. Os la-
res das classes AB e DE que 
pagam aluguel diminuíram 
gastos com alimentação e 
priorizaram outras cestas 
de consumo, como bebida 
alcoólica e artigos de limpe-
za nas classes AB, e higiene 
pessoal e FLV (frutas, legu-
mes e verduras) nas classes 
DE. A classe C foi a única 
que manteve os gastos com 
alimentação, mesmo pagan-
do aluguel, com destaque 
para doces, salgadinhos e 
pratos prontos congelados.

Entre os gastos com servi-
ços públicos, energia elétrica 
foi o que mais pesou no bol-
so do brasileiro durante 2020. 
As classes mais baixas foram 
as mais afetadas, chegando a 
uma variação de 30% em re-
lação a 2019.

O estudo entrevistou 
virtualmente 5.779 lares no 
final de 2020. A amostra re-
presenta 57 milhões de lares 
brasileiros.

Já o Índice Meu Crediá-
rio apontou que a inadim-
plência do crediário no va-
rejo de moda continua em 
níveis baixos e recuou 6,3% 
em abril comparado ao mês 
de março. A pesquisa mediu 
os níveis de inadimplência 
junto a cerca de 200 redes 
varejistas do país e leva em 
consideração parcelas com 
atraso acima de 90 dias – 
período em que um cliente 
é considerado inadimplente 
pelos órgãos de proteção de 
crédito.

O levantamento tam-
bém constatou que a me-
diana de parcelas vencidas 
(com 60 dias de atraso) 
apresentou uma queda de 
0,32 ponto percentual no 
último trimestre de 2020, 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. En-
quanto, o índice geral foi 
de 6,48% em 2019, no ano 
passado a média fechou 
em 6,14%.

Intenção de  
consumo das famílias 
recua em maio

A Intenção de Con-
sumo das Famílias 
(ICF) recuou 1,6% 

na passagem de abril para 
maio deste ano e chegou a 
67,5 pontos. Essa é a segun-
da queda consecutiva do in-
dicador, que atingiu o menor 
patamar do indicador desde 
agosto de 2020 (66,2 pontos). 
O dado foi divulgado hoje 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

Em relação a maio de 2020, 
a queda chegou a 17,3%. Es-
se é o 14º recuo do indicador 
neste tipo de comparação e o 
pior mês de maio da série his-
tórica, iniciada em 2010.

Na passagem de abril para 
maio, os sete componentes da 

ICF tiveram redução, com des-
taque para perspectiva profis-
sional (-4,4%) e momento pa-
ra a compra de bens duráveis 
(-3%). Na comparação com 
maio, também houve queda 
nos sete componentes, sendo 
as maiores deles na renda atual 
(-23,5%) e no momento para 
bens duráveis (24,7%).

“De modo geral, ainda há 
muita desconfiança com rela-
ção à capacidade de recupe-
ração econômica até o fim do 
ano. O mercado de trabalho 
vem amparando a resiliência 
do brasileiro, incentivando 
sua capacidade de consumo, 
mas mesmo as empresas en-
contram obstáculos. ”, afirma 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros.

Brasil: Top 10 dos 
que mais instalaram 
energia solar em 2020

O Brasil alcançou 
a 9ª posição no 
ranking mundial 

de potência adicionada anu-
al da fonte solar fotovoltai-
ca em 2020. O dado inclui 
a soma das grandes usinas 
centralizadas e dos peque-
nos sistemas distribuídos em 
residências, comércios, in-
dústrias, propriedades rurais 
e no setor público que en-
traram em operação ao lon-
go do último ano. Segundo 
mapeamento da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), a par-
tir de dados da International 
Energy Agency Photovoltaic 
Power Systems Programme 
(IEA PVPS).

Segundo o levantamen-
to, em 2020, o Brasil ins-
talou 3.152,9 megawatts 
(MW) da fonte solar foto-
voltaica, incluindo 2.535,3 
MW (80%) em sistemas de 
geração distribuída e 617,6 
MW (20%) em sistemas de 
geração centralizada. Com 
isso, apenas no ano de 
2020, o setor solar trouxe 
ao Brasil R$ 15,9 bilhões 
em novos investimentos e 
mais de 99 mil novos em-
pregos. Desde 2012 até 
o final do ano de 2020, o 
Brasil acumulou R$ 42,1 
bilhões em investimentos 
na fonte solar fotovoltai-
ca, gerando mais de 236 
mil empregos acumulados.

O ranking mundial de ca-
pacidade instalada do ano 
de 2020 foi liderado pela 
China, seguida dos Esta-
dos Unidos, Vietnã, Japão 
e Alemanha, com destaque 

para o forte crescimento do 
Vietnã no período. No caso 
brasileiro, o País já havia fi-
gurado no Top 10 uma úni-
ca vez, em 2017, ocupando 
o 10º lugar no ranking. Em 
2018, ficou na 11ª posição 
e em 2019 ocupou o 12° 
lugar.

Ronaldo Koloszuk, pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração da Absolar, co-
memorou a volta do País ao 
ranking, mas lembrou que o 
Brasil, detentor de um dos 
maiores e melhores recur-
sos solares do mundo, tem 
totais condições de assumir 
mais protagonismo e lide-
rança no desenvolvimento 
do setor, com políticas e 
programas que combatam 
o aquecimento global e que 
promovam a tão desejada e 
necessária transição energé-
tica sustentável.

“O país está em vias de 
votar o Projeto de Lei (PL) 
nº 5.820/2109, que cria o 
marco legal da geração pró-
pria de energia renovável, 
que poderá trazer R$ 139 
bilhões em novos investi-
mentos ao País até 2050, 
além de mais de 1 milhão 
de novos empregos nos 
próximos anos”, comenta.

“Até 2050, a geração pró-
pria de energia solar poderá 
economizar mais de R$ 150 
bilhões em custos com o 
uso de termelétricas fósseis, 
uma das principais respon-
sáveis pelo aumento tarifá-
rio na conta de luz e pelas 
emissões de poluentes e ga-
ses de efeito estufa do setor 
elétrico”, acrescenta.

Best Way Participações S/A
CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 01 de Dezembro de 2020.
Local/Data/Horário: Na Avenida Trindade, 216, Apartamento 718 - Bethaville I, Barueri/SP, em 01/12/2020, às 14:00 horas; Presença: A totalidade dos 
subscritores do capital social inicial da companhia em organização, a saber: Wellison Ramirez Santos Lemos, RG n° 24.698.712 SSP/SP e CPF/MF n° 
845.611.576-20; e Valdir Lemos de Souza, RN nº 24.698.712 SSP/SP e CPF/MF nº 845.611.576-20. Mesa: Presidente: Wellison Ramirez Santos Lemos, Secre-
tário: Valdir Lemos de Souza. Convocação: Dispensada, conforme o disposto no §4° do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberações: “Aprovadas por unanimi-
dade”: a) A constituição uma Sociedade Anônima sob a denominação de “Best Way Participações S/A”, cujo objeto será: (a) atividades imobiliárias e ad-
ministração de imóveis próprios; e (b) participações em outras sociedades, na qualidade de acionista, quotista, consorciada ou qualquer outra forma de 
associação empresarial. Disse também o Sr. Presidente que a Companhia terá o capital social de R$ 100,00, representado por 100 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e totalmente integralizadas neste ato, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação, conforme se ve-
rifi ca no boletim de subscrição. b) O boletim de subscrições da totalidade do capital social, Anexo 1, que se encontra a disposição na sede da Companhia, 
bem como o projeto do Estatuto da Companhia constituída. c) I) As eleições dos membros da Diretoria, cujo mandato será de 2 anos, tendo sido eleitos: (i) 
Wellison Ramirez Santos Lemos - Diretor Presidente, e (ii) Valdir Lemos de Sousa - diretora Executiva. ll) A remuneração global dos Diretores será de um 
salario mínima, para cada 2 meses. Os Diretores ora eleitos declaram expressamente que não estão envolvidos em nenhum dos crimes previstos em lei, que 
os impeçam de exercer atividades mercantis. Firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais, cientes que, no caso de comprovação de sua 
falsidade, será nulo o direito perante o registro do comercio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sansões penais a que estiverem sujeitos. 
iii) Foi encerrada a ordem do dia. Encerramento: Nada mais havendo tratar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos. 
São Paulo, 01/12/2020. Mesa: Wellison Ramirez Santos Lemos - Presidente; Vaidir Lemos de Sousa - Secretario. Acionistas: Wellison Ramirez Santos Lemos; 
Vaidir Lemos de Sousa. Visto do Advogado: Paulo Roberto Silva - OAB - SP 207.877. JUCESP/NIRE n° 3530056197-0 em 22/12/2020. Estatuto Social - Capi-
tulo I: Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social. Artigo 1° - A sociedade anônima opera sob a denominação de Best Way Participações 
S/A e rege-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2° - A Companhia tem sede, foro em Barueri/SP, na Avenida Trindade, 216, 
Apartamento 718 - Bethaville I - CEP: 06404-326. Artigo 3° - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4° - A Companhia tem por objetos 
(a) atividades imobiliárias e administração de imóveis próprios; e (b) participações em outras sociedades, na qualidade de acionista, quotista, consorciada 
ou qualquer outra forma de associação empresarial. Capitulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5° - O capital social da Companhia a de R$ 100,00, represen-
tado por 100 Ações ordinárias, todas nominativas sem valor nominal. Artigo 6° - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas delibera-
ções da Assembleia Geral. §1º: O capital social da Companhia é integralizado pelos acionistas em moeda corrente nacional, no ato da sua respectiva subs-
crição. Capitulo Ill - Assembleia Geral: Artigo 7° - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 meses seguintes ao termino do exercício social e, 
extraordinariamente, quando for do interesse social ou exigido por lei. §1º - A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente,. Observadas as 
demais disposições legais. A Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas será considerado regular, fi cando dispensadas as formalidades 
previstas em lei. §2º - A Assembleia Geral será presidida por um representante dos acionistas escolhido entre os presentes, ao qual caberá a designação do 
secretario. §3º - A Assembleia Geral será realizada na sede da Companhia, ou, caso todos os acionistas decidam, em outro local, por teleconferência, video-
conferência ou outros meios similares de comunicações. §Único - Qualquer deliberação referente as matérias abaixo relacionadas somente poderá ser 
aprovada mediante voto afi rmativo de Acionistas, reunidos em Assembleia Geral, titulares de 100% do capital social: (a) Alteração do objeto social da 
Companhia; (b) Aumento ou redução do capital social; (c) Criação de classes de ações, bem como o aumento de classes ou tipos de ações existentes; (d) 
criação ou emissão de debentures, bônus de subscrição ou outros valores mobiliários; (e) fusão, cisão, incorporação, transformação do tipo societário, reor-
ganização societária, dissolução ou liquidação da Companhia; (f) aprovação das demonstrações fi nanceiras anuais; e (g) distribuição de dividendos de forma 
diversa da prevista no Estatuto Social. Capitulo IV - Administração: Artigo 9° - A Companhia será administrada e representada pela Diretoria. §1º - A remu-
neração global da Diretoria será fi xada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo a própria Diretoria a deliberação sobre a distribuição entre os membros 
de dito órgão. §2º - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas nos livros próprios da companhia. Seção I - Diretoria: Artigo 10 - A Diretoria 
será composta par 2 membros, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Executivo. §Único: Os Diretores serão eleitos e terão as designaci5es e as atribui-
ções que lhe forem fi xadas pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Artigo 11 - Na vacância ou impedimento permanente de 
um Diretor, compete a Assembleia Geral nomear o seu substituta, o qual completara o prazo de gestão do Diretor que vier a substituir. §Único - O cargo de 
Diretor será considerado vago caso o Diretor deixe de exercer suas funções por 30 dias consecutivos sem justa causa. Artigo 12 - As reuniões da Diretoria 
será realizadas sempre que exigido pelo interesse social. §1º - A reunião da Diretoria será convocada por escrito, pelo Diretor Presidente, mediante carta 
registrada encaminhada ao outro Diretor com, pelo menos, 5 dias de antecedência, em 1ª convocação, e 2 dias de antecedência, em 2ª convocação, infor-
mando a data, a hora e o local da reunião e a respectiva ordem do dia. A convocação para a reunião da Diretoria torna-se dispensável quando todos os Dire-
tores estiverem presentes. §2º - As deliberações da Diretoria será tomadas por consenso. Artigo 13 - A Companhia será representada isoladamente, em 
todos os atos, operações e documentos que a obrigue, por qualquer um dos seus Diretores ou procurador devidamente constituído. §1º - As procurações 
outorgadas pela Companhia será assinadas por qualquer Diretor e terão prazo de vigência determinado e vedarão o substabelecimento, sob pena de nuli-
dade. Excetuam-se desta regra as procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processor judiciais ou administrativos, ainda 
que contendo poderes especiais, que poderão ter prazo de vigência indeterminado e permitir o substabelecimento. §2º - Os Diretores e os procuradores são 
proibidos de conceder qualquer tipo de garantia em nome da Companhia em favor de acionistas ou de terceiros, sob pena de invalidade, exceto em favor 
de suas sociedades controladas ou sob controle comum, ou então se obedecida a disposição prevista no §“d” do artigo 13 deste estatuto. Capitulo V - Con-
selho Fiscal: Artigo 14 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 membros e respectivos suplentes. O Conselho Fiscal não terá caráter perma-
nente, sendo instalado e eleito na forma da lei. Capitulo VI - Direito de Preferencia: Artigo 15 - Caso qualquer Acionista deseje vender ou, de qualquer 
forma, alienar suas ações da Companhia, devera primeiramente oferecê-las aos demais Acionistas que, em igualdade de preço e condições, terão o direito 
de preferencia na sua aquisição em conformidade com os termos do Acordo de Acionistas celebrado entre os Acionistas e arquivado na sede social (“Acordo 
de Acionistas”). Capitulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 16 - O exercício social encerra-se em 31 de 
dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas em lei. O lucro líquido verifi cado terá a seguinte destinação: (a) 5% 
serão destinados a reserva legal ate que esta atinja o limite de 20% do capital social; e (b) o saldo do lucro liquido será retido, capitalizado ou distribuído 
como dividendo aos acionistas na proporção de sua participação no capital social, conforme deliberação unanime da Assembleia Geral. §Único - A Compa-
nhia poderá levantar balanços intermediários ou intercalares. O lucro líquido verifi cado em tais balanços terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral 
por unanimidade. Capitulo VIII - Liquidação da Companhia: Artigo 17 - A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei. Capitulo IX - Disposições 
Finais: Artigo 18 - Quaisquer controvérsias, litigio ou confl ito, oriundas do presente Estatuto, entre a Companhia, os Acionistas, os Diretores e os membros 
do Conselho Fiscal, mesmo que esta esteja em processo de liquidação, serão dirimidas pelo Foro da Cidade de Barueri/SP, com renuncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. Artigo 19 - Os casos omissos neste Estatuto Social será regulados pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).
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IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia” e/ou “IPCJ4”)

CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de Abril de 2021. 
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 22 dias do mês de abril de 2021, às 
10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, re-
alizada na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
na Ladeira da Glória, nº 26, casa VIII, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da 
instrução normativa do departamento de registro empresarial e integração nº 
79, de 14 de abril de 2020 (“Instrução DREI”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de edital de convocação, tendo em vista a presen-
ça dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social 
votante da Companhia, detentores da totalidade das ações ordinárias, nos 
termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), 
conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Felipe Demori Claudino; Secretário: Fernanda Araceli Ferreira 
Robles. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas presentes para delibe-
rar sobre (i) a emissão de 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com o aumento do Capital 
Social da Companhia; (ii) o resgate pela Companhia da totalidade das ações 
preferenciais emitidas na Ata de Reunião de Sócios realizada em 17 de ou-
tubro de 2018, nos termos do artigo 44, § 6º, da LSA e do Estatuto Social da 
IPCJ4; (iii) consignar a integralização de parte de saldo a integralizar do Capi-
tal Social da Companhia; (iv) alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social 
para prever o aumento do capital social da Companhia; e (v) consolidação do 
estatuto social da Companhia de forma a refletir a alteração acima indicada. 
5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, resolvem: 5.1.1. Aprovar a emissão de 360.000.000 (trezentos e 
sessenta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
com preço total de emissão de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais), dos quais R$1.000,00 (mil reais) serão destinados à conta de capital 
social e R$3.599.000,00 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil reais) 
serão destinados à reserva de capital da Companhia, nos termos do Art. 182, 
§1º, “a” da lei 6.404/76. A totalidade das ações emitidas é subscrita neste ato 
nos termos do boletim de subscrição, conforme o Anexo I a esta ata, e inte-
gralizada mediante a utilização de saldo de adiantamento de futuro aumento 
de capital de 14/01/2011 devidamente contabilizado, tendo o acionista não 
subscritor, presente em assembleia, renunciado expressamente o seu direito 
de preferência. 5.2. Tendo em vista que o saldo total do adiantamento para 
futuro aumento de capital era de R$4.671.530,00 (quatro milhões, seiscentos 
e setenta e um mil, quinhentos e trinta reais), o saldo restante não utilizado 
na emissão de ações será destinado à integralização se saldo de Capital 
Social a integralizar da Companhia, qual seja, R$1.071.530,00 (um milhão, 
setenta e um mil, quinhentos e trinta reais), restando em aberto o valor de 
R$1.067.419,23 (um milhão, sessenta e sete mil, quatrocentos e dezenove 
reais e vinte e três centavos) à conta de capital a integralizar. 5.3. Dessa 
forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$46.560.221,16 
(quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e vinte e um 
reais e dezesseis centavos) para R$46.561.221,16 (quarenta e seis milhões, 
quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis cen-
tavos). 5.4. Aprovar, em razão do disposto no item 5.1 acima, a alteração do 
Artigo 5º, caput, do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento do capital social 
da Companhia, que passa a constar a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
da Companhia é de R$46.561.221,16 (quarenta e seis milhões, quinhentos e 
sessenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), dividido 
em 4.726.430.000 (quatro bilhões, setecentas e vinte e seis milhões, quatro-
centas e trinta mil) ações ordinárias e 289.592.116 (duzentas e oitenta e nove 
milhões, quinhentas e noventa e duas mil, cento e dezesseis) ações preferen-
ciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal com as características 
descritas nos parágrafos abaixo.” 5.5. Aprovar o resgate pela Companhia de 
100% (cem por cento) das ações preferenciais nominativas e sem valor nomi-
nal classe A, emitidas por meio da Ata de Reunião de Sócios realizada em 17 
de outubro de 2018, pelo montante total de R$3.533.032,25 (três milhões e 
quinhentos e trinta e três mil e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), nos 
seguintes termos: (i) 25.000.000 (vinte e cinco milhões) ações preferenciais 
nominativas e sem valor nominal classe A, de titularidade de Rodolfo Santos 
Marinho, pelo valor total de R$306.851,08 (trezentos e seis mil e oitocentos 
e cinquenta e um reais e oito centavos); (ii) 155.906.300 (cento e cinquenta 
e cinco milhões, novecentas e seis mil e trezentas) ações preferenciais nomi-
nativas e sem valor nominal classe A, de titularidade do Instituto Pipa, pelo 
valor total de R$1.913.600,64 (um milhão e novecentos e treze mil e seiscen-
tos reais e sessenta e quatro centavos); e (iii) 108.685.816 (cento e oito mi-
lhões e seiscentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e dezesseis reais) ações 
preferenciais nominativas e sem valor nominal classe A, de titularidade de 
Christiano Guimarães Fonseca Filho, pelo valor total de R$1.312.580,53 
(um milhão e trezentos e doze mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e 
três centavos). Os resgates respeitaram o disposto nos termos e condições 
estabelecidos nos parágrafos §§ 4º e 5º do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia. 5.6. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia 
de forma a refletir a alteração acima indicada, conforme o Anexo I a esta ata. 
5.7. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários 
para implementação da matéria aprovada na presente Assembleia. 5.8. La-
vrar a presente ata sob a forma de sumário e autorizar sua publicação com 
a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º 
e 2º, da LSA. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 
assembleia, que atendeu a todas as formalidades legais previstas, incluindo 
as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta ata em forma de sumário 
dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. Fernanda 
Araceli Ferreira Robles – Secretária. Acionistas Presentes: Landmark Pro-
perties Ltda.; e Gustavo Feitosa Felizzola. Os acionistas foram representados 
por seus procuradores. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021. Mesa: Felipe 
Demori Claudino - Presidente. Fernanda Araceli Ferreira Robles - Secretária. 
Acionistas: Landmark Properties Ltda. Gustavo Feitosa Felizzola. Jucerja 
nº 4070825, em 20/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ALIANÇA FLUMINENSE DE SERVIDORES PÚBLICOS
CNPJ: 30.503.817-0001/43

EDITAL DE COVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Convoca, nos termos da Legislação em Vigor e do Estatuto da Entidade, 
todos os seus associados, quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, 
para Assembleia Geral Ordinária e em seguida Assembleia Geral Extra-
ordinária, a realizar-se no próximo dia 31/05/2021, na sala 308 do prédio 
situado a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 178 – Centro – Niterói- RJ 
– A.G.O às 12:00 hr em 1ª convocação e em 2ª convocação às 13:00 hr 
com qualquer número de associados presentes , para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Apreciar e julgar as contas da Diretoria , exercício 
de 2020; e b) Assuntos Gerais. A.G.E às 15:00 hr em 1ª convocação e em 
2ª convocação às 16:00 hr com qualquer número de associados presentes, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Reforma Estatutário; b) 
Mudança de endereço; c) Valores de mensalidade e d) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.
Luiz Henrique Mendes – Presidente do Conselho Deliberativo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, com sede
na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, convoca todos os
cooperados, em conformidade com a Legislação em vigor e do seu Estatuto
Social, para Assembleia Extraordinária Digital, a ser realizada no dia 05/
06/2021, em razão da pandemia e para evitar aglomeração, assembleia
ocorrera em formato digital, modalidade está amparada pela lei 14030 de
28 de julho de 2020, os cooperados poderão participar e se manifestar e
votar a distância utilizando link que será disponibilizado, com primeira
convocação às 07:00 horas, com presença de 2/3 do número de
cooperados, em segunda convocação às 08:00 horas com presença de
metade mais um dos seus cooperados e em terceira e última convocação
às 09:00 horas com presença mínima de 10  cooperados, para tratar da
seguinte Ordem do Dia: 1- Processo Empesa Oi; 2 – Alteração do
Art. Estatutário: Art. 35, § 1; 3 – Suspensão dos Benefícios do
Famcoop; 4- Eliminação de Cooperados Inadimplentes; 5- Eleição
para Conselho de Administração, Suplente do Conselho Fiscal,
Suplente do Conselho de Ética e Disciplina; Na ausência de
candidatos para o Conselho de Administração será formado uma
junta governativa - Para efeito de quórum a NOVO RIO COOP possui
169 cooperados nesta data. Rio de Janeiro, 25 de Maiol 2021.

Robson Lopes de Souza - Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,

extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO II

em face de ATHOS FARMA FARMACÊUTICA LTDA,
processo nº 0317495-30.2010.8.19.0001, na forma abaixo:

A Dra. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Juíza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a ATHOS FARMA
FARMACÊUTICA LTDA, que em 08/06/21, às 11:00 hs., no site
do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON
B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 10/06/21,
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do
art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI,
matrícula nº 86.136, Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº
1.141 Loja A – Copacabana - RJ, avaliado as fls. 380/381 em
17/10/2019, por R$ 4.200.000,00 equivalentes a 1.227.675,31
Ufir’s, que na expedição do presente edital, corresponde ao
valor de R$ 4.548.906,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do
juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública,
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado
e passado nesta cidade, em 23/04/21. Eu, Marcos Wilson
Rodrigues da Silva, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dra. KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO
BUGARIM, Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,

extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MECEJANA

em face de ESPÓLIO DE PAULO FERREIRA,
processo nº 0391112-47.2015.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. RICARDO CYFER, Juiz da Vara acima, FAZ SABER por
este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a ESPÓLIO DE PAULO FERREIRA,
Representante Legal – Maria das Graças Muniz, que em 07/06/
21, às 13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo
licitantes no dia 09/06/21, no mesmo local e hora, a quem
mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel
registrado no 5º RGI, matrícula nº 125414, Av. Nossa Senhora
de Copacabana nº 1298 apto 1202 – Copacabana - RJ, avaliado
as fls. 341/342 em 18/02/21, por R$ 853.489,97. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do
leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi
expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art.
889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 06/5/
21. Eu, Fabiane Paes Landim de Oliveira, Chefe de Serventia, o
fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. RICARDO CYFER, Juiz de Direito.

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

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEM-
BLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS 
IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURI-
TIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZA-
DORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, vem pelo presente Instrumento, RETIFICAR, de ofício, o EDI-
TAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES 
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILI-
ÁRIOS S.A., a se realizar no dia 01/06/2021 às 15 horas, de forma exclu-
sivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams. I – DA 
RETIFICAÇÃO: ITEM (III) DA ORDEM DO DIA: Tendo em vista que por 
um equívoco redacional, sem qualquer prejuízo às partes ou a terceiros, 
constaram supressões no EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIA-
RIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA 
DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., em relação ao EDITAL DE 1ª CON-
VOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS 
DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA 
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., a saber: 
‘(iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas pela Emissora em 
virtude do resultado da deliberação constante no item (ii) da Ordem do Dia, 
incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento das medidas de 
excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração de vencimento 
antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento antecipado da 
Emissão, os Titulares deverão orientar a Emissora sobre quais medidas 
deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente, poderão apresen-
tar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada para aprovação 
das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação de proposta de 
repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá convocar nova 
assembleia de titulares, ocasião em que a aprovação da referida propos-
ta será deliberada;’. Retifica-se, por este instrumento, o referido ITEM (III) 
DA ORDEM DO DIA, para que passe a constar a seguinte redação: ‘(iii) 
Deliberação acerca das medidas a serem tomadas pela Emissora em vir-
tude do resultado da deliberação constante no item (ii) da Ordem do Dia, 
incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento das medidas de 
excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração de vencimento 
antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento antecipado da 
Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora sobre quais 
medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente, poderão 
apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada para 
aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação de 
proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá 
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da 
proposta e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a apro-
vação da referida proposta será deliberada;’. II – DA RATIFICAÇÃO: Em 
decorrência da correção acima, fica consolidada a publicação do EDITAL 
DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CER-
TIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES DA 2ª 
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A.’, RATIFICANDO-SE todos os demais termos e condições, não al-
terados ou substituídos por este instrumento, devendo ser publicado no 
órgão oficial, como condição indispensável à sua eficácia. Por conseguinte, 
este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil em 24 de maio de 2021, ape-
nas o complementa, a fim de que passe a constar a redação correta do 
ITEM (III) DA ORDEM DO DIA. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Colégios Embraer 
já formaram mais 
de 4 mil alunos

O Instituto Embraer 
de Educação e Pes-
quisa faz 20 anos. 

A data será celebrada nesta 
terça-feira em um evento vir-
tual com transmissão ao vivo 
pelo canal do Instituto no 
YouTube (https://youtu.be/
CRbd4m2Qt60). A iniciati-
va surgiu em maio de 2001 
com o propósito de oferecer 
um ensino de qualidade a jo-
vens talentos em situação de 
vulnerabilidade, em busca de 
um futuro melhor. 

“O Instituto Embraer faz 
parte de um ecossistema de 
geração e disseminação de 
conhecimento que estimu-
la a formação de qualidade 
de nossos colaboradores, a 
competitividade da indústria 
aeronáutica nacional, promo-
ve o desenvolvimento cientí-
fico e impacta positivamente 
a sociedade como um todo”, 
disse Francisco Gomes Neto, 
CEO da Embraer. “A educa-
ção foi a base da criação da 
Embraer e continua sendo 
pilar fundamental para o cres-
cimento sustentável da com-
panhia. Por isso, nossas ações 
sociais estão alinhadas com 
nossa visão de futuro e com 
as melhores práticas ambien-
tais, sociais e de governança 

(ESG)”, acrescentou. 
Incluindo a unidade Ca-

simiro Montenegro, em Bo-
tucatu (SP), os colégios Em-
braer já formaram mais de 
4 mil alunos, com números 
próximos a 100% de apro-
vação em universidades, da 
quais mais de 80% em insti-
tuições públicas. Além disso, 
outras milhares de famílias 
são anualmente impacta-
das positivamente por meio 
dos outros projetos sociais 
que se multiplicam, como o 
Programa de Parceria Social 
(PPS), que já apoiou direta-
mente 180 projetos educa-
cionais nas regiões de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Florianópolis. 

Em média, o investimento 
social da Embraer é da ordem 
de R$ 20 milhões por ano. Asas 
do Bem O Instituto Embraer 
coordena também programas 
específicos de fomento ao vo-
luntariado por meio de parce-
rias com organizações públicas 
e privadas. Recentemente foi 
relançada uma nova versão 
da plataforma Asas do Bem, 
portal on-line que permite o 
relacionamento entre Organi-
zações da Sociedade Civil e co-
laboradores da Embraer que 
desejem se tornar voluntários.

Petrobras não demite, por justa 
causa, executivos especuladores 

A decisão do Conse-
lho de Administra-
ção da Petrobras de 

não demitir por justa causa 
Claudio da Costa, ex-geren-
te executivo de Recursos 
Humanos, e Rodrigo Ugar-
te, gerente executivo de Su-
primentos da petroleira, foi 
recebida com indignação 
pela Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) e sindi-
catos filiados. Os dois são 
acusados de cometer crimes 
insider trading com ações 
da Petrobras.

Conceitualmente, insider tra-
ding é a utilização de infor-
mações importantes sobre 
uma companhia - cometida 
por pessoas que, por força 
do exercício profissional, a 
conheçam bem - para ne-
gociar ações no mercado de 
capitais antes que tais infor-
mações sejam de conheci-
mento do público. Ou seja, 
prática indevida daquilo que 
se sabe em razão do posto 
ocupado. O insider compra 
ou vende ações no merca-
do a preços que ainda não 
estão compondo o impacto 
de determinadas informa-
ções que são de conheci-
mento exclusivo.

Segundo as opiniões con-
trárias a decisão da Petro-
bras, a medida fere os inte-
resses da estatal e vai contra 

reivindicação dos trabalha-
dores da companhia, que 
defendem a integridade da 
Petrobras, violada pelos dois 
executivos. Costa foi demi-
tido há um mês sem justa 
causa, embora tenha come-
tido crime de insider trading 
com ações da Petrobras, en-
tre outras ilicitudes sob in-
vestigação na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
Justiça Federal e Ministério 
Público Federal. Rodrigo 
Ugarte ainda permanece no 
cargo e será demitido nos 
próximos dias, mas também 
sem justa causa. 

De acordo com informa-
ções recebidas pela FUP, o 
Departamento Jurídico da 
Petrobras havia recomen-
dado, em março, a demissão 
por justa causa de Costa, o 
que não foi acatado pela 
Diretoria Executiva da em-
presa na gestão do ex-pre-
sidente Roberto Castello 
Branco.

Para a FUP, os moti-
vos da demissão de Costa 
precisam ser esclarecidos 
com urgência, e o ex-exe-
cutivo punido de acordo 
com a lei. Investigações 
em curso apontam que 
o ex-executivo da es-
tatal era o responsável 
por operações suspeitas 
feitas tanto no mercado 

acionário como no pro-
cesso de substituição da 
Assistência Multidisci-
plinar de Saúde (AMS), 
modelo bem-sucedido de 
autogestão de assistência 
médica, por uma entida-
de associativa, a Associa-
ção Petrobras de Saúde 
(APS), vinculada a opera-
doras de planos de saúde. 

A FUP protocolou, no 
fim de novembro de 2020, 
sob sigilo, representação civil 
e criminal que se converteu 
em inquérito civil, em trâmite 
no Ministério Público Fede-
ral do Rio de Janeiro (MPF-
-RJ), sobre operações irre-
gulares lideradas por Costa, 
com possível conhecimento 
de Castello Branco, envol-
vendo a troca da AMS pela 
APS. Atendendo à reclama-
ção da FUP, a CVM comu-
nicou, na última terça-feira 
(27/4), que abriu processo 
administrativo, de número 
19957.003570/2021-13, para 
“apurar supostas irregulari-
dades cometidas por admi-
nistradores da Petrobras na 
distribuição de dividendos 
aos acionistas, conforme de-
liberação aprovada na assem-
bleia ordinária ocorrida em 
14/4/2021”. 

A decisão se soma a ou-
tro processo administrativo, 
aberto no dia 2 de março 

pela própria autarquia, para 
analisar indícios de eventual 
prática de ilícito de uso de 
informação privilegiada pelo 
ex-gerente executivo de RH. 
No âmbito internacional, a 
FUP e a Associação Nacio-
nal dos Petroleiros Acionis-
tas Minoritários da Petrobras 
(Anapetro) darão entrada 
em processo na Securities 
and Exchange Commission 
(SEC), órgão equivalente à 
CVM nos Estados Unidos, 
responsabilizando a admi-
nistração de Castello Branco 
por “controvertidos proce-
dimentos de transferência da 
carteira do plano de saúde 
AMS e de ilícita reversão de 
provisões atuariais vinculadas 
a este plano, no montante de 
R$ 13,1 bilhões”.

A provisão atuarial, re-
lacionada às obrigações 
futuras do plano de saúde 
AMS, foi usada para o pa-
gamento de dividendos a 
acionistas. Mesmo diante 
de informações e investiga-
ções que apontam que Cos-
ta descumpriu a legislação e 
padrões internos de gover-
nança, a demissão sem justa 
causa do ex-gerente execu-
tivo de RH foi justificada 
como um “desvio pontual”, 
conforme nota divulgada 
na ocasião pela então admi-
nistração Castello Branco.
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Indústria Brasileira de Filmes S.A.
CNPJ 33.255.787/0001-91

Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração das MPL e a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/20.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31/12/20 e 2019 (Expresso em reais)Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/20 e 2019

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31/12/20 e 2019 Demonstraçăo dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Expresso em reais)
31/12/20 31/12/19

(Reapre- 
sentado)

Receita Operacional Bruta 286.565.380,78 292.445.078,61
Vendas no mercado interno 215.527.858,38 237.609.113,46
Vendas no mercado externo 70.290.489,58 53.653.188,74
Venda de serviço 747.032,82 1.182.776,41
Deduções da Receita Bruta (58.244.552,35) (62.157.133,01)
Impostos sobre vendas (54.574.184,31) (58.242.718,85)
Vendas canceladas (3.670.368,04) (3.914.414,16)
Receita Operacional Líquida 228.320.828,43 230.287.945,60
Custo dos produtos vendidos (168.440.325,19) (176.227.002,71)
Lucro Bruto 59.880.503,24 54.060.942,89
Despesas gerais e administrativas (20.720.946,51) (23.021.261,23)
Despesas com vendas (32.845.676,68) (38.023.691,62)
Depreciação (3.215.681,02) (3.432.471,78)
Resultado financeiro (28.062.712,18) 17.633.813,55
Outras receitas, líquidas 8.902.559,08 16.040.594,60
Total (75.942.457,31) (30.803.016,48)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR e da CS (16.061.954,07) 23.257.926,41
Provisão para impostos correntes (487.825,51) (11.766.479,06)
Provisão para impostos diferidos 2.063.508,83 3.768.398,65
Lucro (Prejuízo) do Exercício, Após IR e CS (14.486.270,75) 15.259.846,00
Resultado Financeiro 28.062.712,18 (17.633.813,55)
Depreciação Fabril 6.086.415,30 5.989.014,44
Depreciação Administrativa e Vendas 3.215.681,02 3.432.471,78
Provisão IRPJ/CSSL (1.575.683,32) 7.998.080,41
Ebitda 21.302.854,43 15.045.599,08

Reservas de Lucros

Capital  
Social

Reservas 
de Capital

Ajuste de 
avaliação 

Patrimonial
Reserva 

Legal

Reserva para  
expansão de 

Investimentos
Lucros 

(Prejuízo) Total
Saldo em 31/12/18 69.377.854,00 517.008,34 35.057.394,78 5.046.970,23 39.472.903,94 - 149.472.131,29
Lucro líquido do exercício 15.259.846,00 15.259.846,00
Destinação do lucro: - -
Formação de reserva legal 762.992,30 (762.992,30) -
Formação de reserva para expansão de investimento 10.872.640,27 (10.872.640,27) -
Distribuição de dividendos (3.624.213,43) (3.624.213,43)
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - - (6.812.579,56) - 6.812.579,56 - -
Saldo em 31/12/19 (Reapresentado) 69.377.854,00 517.008,34 28.244.815,22 5.809.962,53 57.158.123,77 - 161.107.763,86
Lucro (Prejuízo) do período (14.486.270,75) (14.486.270,75)
Absorção do Lucro (Prejuízo) (14.486.270,75) 14.486.270,75 -
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado - - (4.005.634,78) - 4.005.634,78 - -
Saldo em 31/12/20 69.377.854,00 517.008,34 24.239.180,44 5.809.962,53 46.677.487,80 - 146.621.493,11

2020 2019
(Reapre- 
sentado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (14.486.270,75) 15.259.846,00
Ajustes ao lucro líquido: 22.114.935,03 49.161.331,64
 Depreciação 9.302.096,32 9.421.486,22
 Perda cambial 17.325.878,88 3.088.668,66
 Despesas de juros 5.548.017,31 4.497.850,58
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 4.425.213,27 16.893.480,18
Redução (aumento) dos ativos 13.540.492,54 (52.917.620,34)
Contas a receber (936.304,55) (5.975.802,10)
Estoques 2.412.012,16 618.747,43
Impostos a recuperar 14.854.086,33 (52.043.469,39)
Depósitos Judiciais (341.292,84) (329.099,93)
IR diferido 153.547,67 3.278.255,75
Outras contas a receber (2.601.556,23) 1.533.747,90
Aumento (redução) dos passivos 1.944.437,35 (3.554.296,22)
Fornecedores 6.967.441,95 (6.321.288,86)
Impostos e contribuições a pagar (2.343.484,30) 6.500.620,19
Salários e comissões a pagar (665.240,55) (841.734,95)
IR diferido (2.063.508,83) (3.509.510,68)
Outras contas a pagar 49.229,08 617.618,08
Caixa proveniente das ativid. operacionais 37.599.864,92 (7.310.584,92)
Fluxo de caixa das ativid. de investimento 3.305.882,66 4.117.333,43
(Aquisição) venda de ativo imobilizado 3.360.890,61 5.203.440,87
(Aquisição) de intangíveis (55.007,95) (1.241.971,36)
Partes relacionadas - 52.077,45
Outros investimentos - 103.786,47
Fluxo de caixa das ativid. de financ. (35.882.545,21) 2.124.206,53
Recebimento (liquidação) de ACC (40.620.615,10) (10.365.280,59)
Recebimento (liquidação) de emprést. e financ. 12.214.770,63 4.705.911,74
Partes relacionadas (7.476.700,74) 7.783.575,38
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa 5.023.202,37 (1.069.044,96)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 11.431.359,70 12.500.404,66
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 16.454.562,07 11.431.359,70

5.023.202,37 (1.069.044,96)

31/12/2020 31/12/2019
(Reapresentado)

ATIVO 322.680.486,55 348.230.968,97
CIRCULANTE 181.620.788,48 167.787.102,13
Caixa e equivalentes de caixa 16.454.562,07 11.431.359,70
Contas a receber 56.242.051,81 59.730.960,53
Estoques 62.509.989,29 64.922.001,45
Impostos a recuperar 38.714.044,80 26.604.196,17
Adiantamentos 7.700.140,51 5.098.584,28
NÃO CIRCULANTE 34.104.811,91 60.881.001,70
Depósitos Judiciais 6.565.949,51 6.224.656,67
Partes relacionadas 1.850.945,00 1.850.945,00
Contas a receber 1.012.151,42 1.012.151,42
Impostos a recuperar 21.391.702,57 48.355.637,53
Impostos diferidos 3.284.063,41 3.437.611,08
Intangível 1.577.811,76 1.770.033,54
Investimentos 37.205,08 37.205,08
Imobilizado 105.339.869,32 117.755.626,52

106.954.886,16 119.562.865,14
PASSIVO 322.680.486,55 348.230.968,97
CIRCULANTE 108.679.747,28 121.752.465,17
Fornecedores nacionais 14.989.270,36 9.922.787,16
Fornecedores no exterior 23.584.245,65 21.683.286,90
Empréstimos e financiamentos 2.279.007,38 2.038.802,05
Adiantamento sobre contratos de câmbio 50.170.102,16 67.490.971,56
Impostos e taxas a recolher 8.363.415,94 10.706.900,24
Salários e comissões a pagar 3.411.492,22 4.076.732,77
Dividendos a pagar 3.624.213,43 3.624.213,43
Outras Contas a Pagar 2.258.000,14 2.208.771,06
NÃO CIRCULANTE 67.379.246,16 65.370.739,94
Empréstimos e financiamentos 17.980.615,45 5.696.057,05
Adiantamento sobre contratos de 
câmbio 4.503.287,36 5.239.129,97
Partes relacionadas 25.141.595,18 32.618.295,92
Obrigações tributárias 802.344,69 802.344,69
Impostos diferidos 18.951.403,48 21.014.912,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 146.621.493,11 161.107.763,86
Capital social 69.377.854,00 69.377.854,00
Reserva de capital 517.008,34 517.008,34
Reservas de lucro 52.487.450,33 62.968.086,30
Ajuste de avaliação patrimonial 24.239.180,44 28.244.815,22

Notas explicativas: 1) Contexto Operacional: A Cia. tem por atividade pre-
ponderante a fabricação de chapas de alumínio e a industrialização e/ou comer-
cialização de materiais gráficos, pré-impressão digital, filmes, equipamentos e 
software para imagens médicas e produtos químicos correlatos, com sua unida-
de fabril localizada em Duque de Caxias/RJ. 2) Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações da Cia. foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práti-
cas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação 
societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
Técnicas emitidas pelo CPC. 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos a curto prazo de liquidez imediata. São registrados pelos 
valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços, que equivalem ao seu valor justo. b) Contas a receber: Correspondem aos 
valores a receber de clientes pela venda de mercadoria e prestação de serviços 
no curso normal das atividades da Cia.. As contas a receber são reconhecidas 
pelo valor faturado, registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos desses créditos, acrescidas de variações monetárias ou 
cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para crédito de liquidação 
duvidosa para cobrir eventuais perdas na sua realização. c) Estoques: Foram 

avaliados ao custo médio de produção ou aquisição que não excede ao seu 
valor de mercado. d) IR diferido ativo não circulante: Foram constituídos IR 
e CS diferidos, provenientes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição 
social da Cia.. e) Imobilizado: Em linha com a nova metodologia contábil, a 
empresa apurou o valor justo e revisou a vida útil dos bens do ativo imobiliza-
do. f) Passivo circulante e não circulante: São demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetária ou cambial incorridos. g) Impostos diferidos 
passivo: Incluem os efeitos do reconhecimento do IR e da CS sobre as diferen-
ças temporárias, que são compostas, pela depreciação apurada sobre o custo 
atribuído, e que não são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CS. 
h) Partes relacionadas: Refere-se a valores devidos aos acionistas por lucros 
distribuídos e reinvestidos na sociedade. i) Apuração do resultado, receitas 
e despesas: Foram reconhecidas pelo regime de competência. 4) Capital So-
cial: O capital social é de R$69.377,854,00, totalmente integralizado e dividido 

em 69.377.854 ações ordinárias nominativas, no valor nominal e unitário de 
R$1,00. 5) Cobertura de Seguros: Os bens do ativo imobilizado, sujeitos a 
risco, estão cobertos por montantes considerados suficientes para cobrir even-
tuais sinistros, inclusive lucros cessantes. RJ, 31/12/20.

André Luiz Arias - Presidente - CPF 299.714.627-53
Bruna Silveira do Rozário - Contadora - CRC/RJ 111.031/O-0.
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Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor - CPF 218.498.438-80           Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8 

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 
(Valores expressos em milhares de reais)

Ativo 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 93 160
Aplicações financeiras 2.438 538
Contas a receber de clientes 32.353 21.591
Impostos a Recuperar 2.169- 1.211
Outros ativos 2.947 812

Total do ativo circulante 40.000 24.312
Não circulante

Partes relacionadas 130.765 114.102
Depósitos judiciais e cauções 202 210
Imobilizado 13.161 19.159
Intangível 1.059 423
Direito de uso 1.040 2.729

Total do ativo não circulante 146.227 136.623
Total do ativo 186.227 160.935
Passivo
Circulante

Passivo de arrendamento 1.000 1.855
Fornecedores 6.391 3.108
Outorgas a pagar 2.272 2.169
Salários e encargos sociais 1.412 1.300
Impostos e contribuições a recolher 14.674 5.808
Parcelamento de impostos 1.717 535
Adiantamentos de clientes 787 1.545
Dividendos a pagar 8.850 15.000
Outros passivos 6.373 8.622

Total do passivo circulante 43.476 39.942
Não circulante

Passivo de arrendamento 44 907
Partes relacionadas 25.311 22.707
Adiantamentos de clientes - -
Parcelamento de impostos 6.499 1.919
Provisão para contingências 2.244 2.075
Outros passivos - 5.536

Total do passivo não circulante 34.098 33.144
Patrimônio líquido

Capital social 66.200 66.200
Reservas de lucro 42.453 21.649

Total do patrimônio líquido 108.653 87.849
Total do passivo e do patrimônio líquido 186.227 160.935

Demonstração do resultado exercícios findos em 31/12/2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Receita operacional líquida 94.225 76.303
Custo dos serviços prestados (50.017) (45.420)
Lucro bruto 44.408 30.883
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (1.766) (2.248)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (122) (594)
Outras receitas (despesas) (134) 267
Lucro operacional antes das despesas financeiras 42.386 28.308
Receitas financeiras 30 30
Despesas financeiras (10.312) (2.225)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 32.104 26.113
Imposto de renda e contribuição social (11.300) (2.565)
Lucro líquido do exercício 20.804 23.548

Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em 
 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 20.804 23.548
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 20.804 23.548

Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital 
social

Reservas de lucro Lucros 
(prejuí-

zos) acu-
mulados Total

Reserva 
legal

Reserva 
para inves-

timentos
Saldos em 01/01/2019 66.200 126 2.975 - 69.301
Lucro líquido do exercício - - - 23.548 23.548
Destinação do lucro do 
exercício - 1.136 17.412 (18.548) -
Dividendos propostos - - - (5.000) (5.000)
Saldos em 31/12/2019 66.200 1.262 20.387 - 87.849
Lucro líquido do exercício - - - 20.804 20.804
Destinação do lucro do 
exercício - 1.040 19.764 (20.804) -
Saldos em 31/12/2020 66.200 2.302 40.151 - 108.653

Demonstração do fluxo de caixa exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 20.804 23.548

Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício ao 
caixa gerado pelas atividades operacionais

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 79 594
Depreciação e amortização 14.352 16.129
Juros e multas provisionados 9.735 208
Provisão para contingências 169 (214)

Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes (10.841) 1.079
Depósitos judiciais 8 (42)
Outros ativos (3.093) (897)

Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 3.283 519
Outorgas a pagar 103 (325)
Salários e encargos sociais 8.866 228
Impostos e contribuições a recolher 112 2.398
Parcelamento de impostos 5.762 (660)
Juros pagos (208) (208)
Adiantamento de clientes (758) (5.537)
Outros passivos (3.418) (336)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 44.955 36.484
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisições de ativo imobilizado (21.403) (9.290)
Aplicações financeiras (1.900) 749
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (23.303) (8.541)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de passivo de arrendamento (1.510) (1.726)
Partes relacionadas (14.059) (21.420)
Dividendos pagos (6.150) (6.168)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (21.719) (29.314)
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa (67) (1.371)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 160 1.531
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 93 160
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (67) (1.371)

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

B3 começa negociar o ETF Nasdaq 100
Investimento garante acesso a ativos internacionais

A B3 iniciou nesta 
segunda-feira a ne-
gociação do Trend 

ETF Nasdaq 100, gerido 
pela XP Asset Management, 
a gestora de investimentos 
da XP. O ETF é voltado 
para investidores em geral e 
será negociado sob o ticker 
NASD11. O Trend ETF 
Nasdaq 100 Index Invest-

ment Fund será ofertado 
pelas plataformas da XP e 
da Rico tendo aporte míni-
mo de R$ 10. 

Segundo a B3, o dife-
rencial deste ETF é que 
sua rentabilidade está 
atrelada ao índice de refe-
rência Nasdaq-100, que é 
composto pelas cem das 
maiores empresas não fi-

nanceiras listadas na bol-
sa eletrônica Nasdaq, nos 
Estados Unidos, incluindo 
grandes empresas de tec-
nologia. “Isso significa que 
ao aplicar no NASD11, o 
investidor estará aplicando 
em ativos internacionais”, 
informou a bolsa de valo-
res paulista.

De acordo com Nilton 

Neves, diretor de Negocia-
ção Eletrônica da B3, o pro-
duto é uma boa opção para 
os investidores que buscam 
diversificação na carteira. 
“Com o ETF é possível 
realizar investimentos em 
empresas globais com pra-
ticidade e eficiência, através 
da bolsa brasileira”, comen-
ta Neves.

Consulta pública do novo questionário do ISE 
A B3, a bolsa do Brasil, 

deixará aberta até sexta-
feira (28) a consulta pública 
sobre o novo questionário 
do ISE B3 (Índice de Sus-
tentabilidade Empresarial). 
A nova metodologia será 
anunciada ainda neste ano e 
vale para a carteira que vi-
gorará em 2022. ‘O objetivo 
é tornar o índice ainda mais 
replicável e aderente às ne-
cessidades do mercado”.

A reformulação passará 
por alteração do questioná-
rio, com a inclusão de ques-
tões setorizadas, que olham 
a materialidade do negócio 
da companhia, além de tra-
zer uma linguagem mais 
simples e de fácil compre-
ensão para o questionário. 
Permanecem as perguntas 
gerais, que devem ser res-
pondidas por todas as em-
presas, e haverá questões 

específicas para alguns se-
tores.

Um tema é considera-
do material para um setor 
quando os assuntos trata-
dos em seu questionário 
são considerados relevantes 
para a capacidade de gera-
ção de valor das empresas 
desse setor, no curto, médio 
e longo prazo. Essa consi-
deração inclui também ris-
cos decorrentes de falhas 

na gestão de possíveis im-
pactos socioambientais ne-
gativos, assim como riscos 
reputacionais decorrentes 
de conflito com as expecta-
tivas da sociedade.

A metodologia de com-
posição da carteira também 
será alterada e a plataforma 
de avaliação ganhará uma 
estrutura mais intuitiva e 
dinâmica para as empresas 
que respondem.

Avaliar a sustentabilidade 
da dívida dos GLRs

O índice de payback (dí-
vida líquida ajustada/saldo 
operacional) e a carga de 
responsabilidade econômica 
são os melhores índices para 
avaliar a sustentabilidade da 
dívida dos governos locais e 
regionais (GLRs), destacou 
a Fitch Ratings em um re-
latório publicado em abril. 
Alguns dos outros índices 
geralmente utilizados, como 
dívida/PIB local, margem 
operacional e dívida/recei-
tas, são menos robustos pa-
ra avaliar a sustentabilidade 
da dívida dos GLRs, pois 
falham na comparação de 
créditos e podem resultar 
em conclusões equivocadas.

A Fitch acredita que os 
GLRs devem ser avaliados, 
tanto quanto possível, por 
meio de índices harmoniza-
dos para permitir a compa-
rabilidade entre os ratings 
e aumentar a transparência. 
No entanto, uma distinção 
deve ser feita entre GLRs 

quase soberanos (Tipo A) 
e GLRs comuns (Tipo B) 
durante a análise da susten-
tabilidade da dívida destes. 
Para os GLRs comuns, a Fi-
tch acredita que o índice de 
payback e o de cobertura 
(saldo operacional/serviço 
da dívida) são os melhores 
indicadores para avaliar a sus-
tentabilidade da dívida dos 
emissores e prever dificulda-
des financeiras em potencial. 
Estes índices são abrangen-
tes, pois consideram tanto 
a carga de responsabilidade 
quanto o desempenho opera-
cional, sem dupla contagem.

A Fitch avalia a sustenta-
bilidade da dívida dos GLRs 
quase soberanos com base 
principalmente no índice 
carga da responsabilidade eco-
nômica -- isto é, dívida líquida 
ajustada + participação pro rata 
da dívida do governo federal) /
Produto Interno Bruto (PIB) 
local --, que mede o volume da 
dívida em relação ao PIB. 
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OFFICE TOTAL S.A
CNPJ nº 00.845.661/0001-18

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Nota 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 4 18.656 6.387 24.713 8.180
Contas a receber de clientes 5 7.723 9.483 9.712 11.406
Estoques 6 8.761 10.147 10.681 12.380
IR e CS a recuperar 7 5 110 253 675
Outros impostos a recuperar 7 157 454 261 564
Outros valores a receber 8 971 743 1.050 920

36.273 27.324 46.670 34.125
Não circulante
Realizável a longo prazo
Operações com partes relacionadas 9 8.217 5.913 2.037 2.857
Impostos diferidos ativos 21 2.605 4.281 3.561 4.281
Investimentos -
Investimentos - goodwill 10 31.458 31.458 - -
Imobilizado -
Imobilizado 11 20.363 22.195 25.074 26.684
Intangível -
Direitos de uso 15 1.989 2.571 1.989 2.571
Intangível 12 9.515 10.484 44.510 44.224

74.147 76.902 77.171 80.617
Total do Ativo 110.420 104.226 123.841 114.742
Passivo e Patrimônio Liquido
Circulante
Fornecedores 13 7.408 7.132 9.502 8.264
Empréstimos e financiamentos 14 14.937 9.324 16.222 10.622
Arrendamento a pagar 15 1.386 1.365 1.386 1.365
Obrigações trabalhistas 16 4.641 5.058 5.405 5.522
IR e CS a pagar 17 11 - 132 -
Outros impostos a recolher 17 2.016 1.101 2.444 1.303
Outras contas a pagar 18 1.240 1.155 1.558 1.169

31.639 25.135 36.649 28.245
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 14.207 17.879 16.751 21.695
Arrendamento a pagar 15 603 1.205 603 1.205
Operações com partes relacionadas 9 1.440 1.995 1.440 1.995
Contas a pagar 22 12.824 9.959 17.522 14.536
Outros Impostos a recolher 17 4.894 1.767 5.764 1.970
Provisão para perda com investimentos 19 1.164 2.586 - -
Provisão para contingências 20 1.222 1.300 1.222 1.300

36.354 36.691 43.302 42.701
Patrimônio Liquido 23
Capital social 67.151 67.151 67.151 67.151
Reserva de capital 5.259 12.000 5.259 12.000
Prejuízos acumulados (29.983) (36.751) (29.983) (36.751)

42.427 42.400 42.427 42.400
Participação dos não controladores   1.463 1.396

42.427 42.400 43.890 43.796
Total do Passivo e do Patrimônio 
 Liquido 110.420 104.226 123.841 114.742

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional, líquida 24 73.408 66.750 90.359 85.232
Custos dos serviços prestados 25 (33.077) (34.513) (37.502) (40.094)
Lucro bruto 40.331 32.237 52.857 45.138
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 26 (28.347) (22.601) (37.835) (35.835)
Resultado de Equiv. Patrimonial 10 1.422 (1.297) - -
Reversões (provisões) operacionais - - 114 (631)
Outras receitas operacionais, líquidas 27 (447) (224) (1.119) 228
Lucro antes do resultado financeiro 12.959 8.115 14.017 8.900
Resultado Financeiro Liquido 28 (4.143) (3.937) (4.941) (4.798)
Participação nos lucros e resultados 16 (280) (1.800) (280) (1.800)
Lucro antes do IR e da Contrib. Social 8.536 2.378 8.796 2.302
IR e Contribuição Social
Corrente 29 (92) - (1.001) 214
Diferido 29 (1.676) 5.887 (720) 5.887
Lucro do exercício 6.768 8.265 7.075 8.403
Participação dos controladores 6.768 8.265 6.768 8.541
Participação dos não controladores - - 307 (138)
Quantidade de ações no fim do exercício 
  (em MR$) 44.952 51.938 44.952 51.938
Lucro básico e diluído por mil ações de 
capital - R$ 0,15 0,16 0,15 0,16

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro do exercício 6.768 8.265 7.075 8.403
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 6.768 8.265 7.075 8.403
Total do resultado abrangente atribuível a:
Participação dos acionistas controladores 6.768 8.265 6.768 8.541
Participação dos acionistas não controladores       - - 307 (138)

Atribuível aos acionistas  
da Controladora

Participa-
ção de

Capital 
social

Reser-
va de 

Capital

Prejuízos 
acumu- 

lados Total

acionistas 
não con-

troladores Total
Saldos em 31/12/18 66.713 10.000 (45.016) 31.697 - 31.697
Aumento de capital 438 2.000 - 2.438 - 2.438
Lucro do exercício - - 8.265 8.265 1.396 8.403
Saldos em 31/12/19 67.151 12.000 (36.751) 42.400 1.396 43.796
Ações em tesouraria - - - - - -
Cancelamento de 
 ações em tesouraria - (6.741) - (6.741) - (6.741)
Lucro do exercício - - 6.768 6.768 1.463 8.231
Saldos em 31/12/20 67.151 5.259 (29.983) 42.427 1.463 43.890

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das ativ. operacionais 2020 2019 2020 2019
Lucro do exercício 6.768 8.265 7.075 8.403
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo  
  de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e Amortização 16.959 12.412 18.706 13.527
Equivalência patrimonial (1.422) 1.297 - -
Ajuste de estoque (27) 151 (36) 151
Baixa de ativo imobilizado e entangível 429 692 821 1.361
Juros empréstimos provisionados 96 80 108 86
Provisão (reversão) para perdas 
 esperadas (3.305) (2.492) (3.230) (2.729)
Provisão para contingências (78) 736 (78) 736

19.420 21.141 23.366 21.535
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes, líquido 5.065 (31) 5.002 (747)
Estoques 1.413 (4.354) 1.735 (5.746)
Impostos a recuperar 402 (426) 725 (970)
Outros valores a receber (228) (437) (130) (594)
Fornecedores 276 2.298 1.160 3.314
Impostos a pagar 4.053 (63) 5.067 (211)
Obrigações trabalhistas (417) 2.987 (117) 3.367
Contas a pagar 2.865 7.456 2.987 12.033
Outras contas a pagar 85 833 399 483
IR e contribuição social 1.676 (5.887) 720 (5.684)
Diversos - 20 (15) -
Caixa líquido consumido pelas ativ. 
operacionais 34.610 23.537 40.899 26.780
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado e  
 intangível (13.220) (21.960) (15.566) (26.086)
Aquisição de investimentos - (3.731) (1.265) (5.427)
Caixa líquido gerado nas atividades 
 de invest. (13.220) (25.691) (16.831) (31.513)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento:
Pagamento e juros - IFRS 16 (1.366) (760) (1.366) (760)
Aumento / redução de capital (6.741) 2.438 (6.741) 2.438
Partes relacionadas (2.859) (3.766) 24 (3.766)
Captações de empréstimos e financ. 11.377 9.379 11.377 15.739
Amortizações de empréstimos e financ. (7.830) (1.620) (8.875) (2.594)
Juros pagos de empréstimos e financ. (1.702) (2.524) (1.954) (3.776)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades de financiamento (9.121) 3.147 (7.535) 7.281
Aumento do caixa e equiv. de caixa 12.269 993 16.533 2.548
Caixa e equiv. de caixa no início do 
 exercício 6.387 5.394 8.180 5.632
Caixa e equivalentes de caixa no fim 
  do exercício 18.656 6.387 24.713 8.180
Aumento do caixa e equiv. de caixa 12.269 993 16.533 2.548

Balanços patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$) Demonstrações do resultado em 31/12/20 e 2019  
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/20 e 2019 
(Em MR$)

 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/20 e 
2019 (Em MR$)

 Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

 Notas explicativas às DFs. (Em MR$, exceto quando indicado em contrário)
1. Contexto operacional
Office Total S/A (“Cia.”) é uma S.A., com sede na Rua São Januário, 485 – São 
Cristóvão/RJ, e que tem por objeto a locação e manutenção de máquinas para 
escritórios, o comércio atacadista e varejista de suprimentos de escritórios e 
outros, que atua no mercado de outsourcing de impressão e soluções para 
gestão e controle de documentos. Com 300 colaboradores e equipe técnica 
própria, a empresa possui mais de 1.000 clientes em diferentes regiões do Bra-
sil. Com diversificado portfólio de produtos, a Office Total é uma das maiores 
empresas independentes do setor no país. Reestruturação societária: Em 
31/08/19, conforme deliberado pela AGE, foram aprovadas as incorporações 
da Solution Automação Empresarial Ltda e Doc Provider Soluções e Serviços 
Ltda pela Office Total S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorpo-
ração. A incorporação está inserida em um projeto de simplificação da estrutu-
ra societária, devendo resultar em redução de custos de natureza operacional, 
administrativa e financeira das mesmas. Como resultado desta incorporação, 
a Solution Automação e a Doc Provider foram extintas de pleno direito e a 
Office Total S.A. tornou-se sua sucessora. Os patrimônios líquidos da Solution 
Automação Empresarial Ltda. e da Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. fo-
ram avaliados em 31/07/19, com base no valor contábil, pelo montante de R$ 
5.657 e R$ 2.169 respectivamente, conforme Laudos de Avaliações Contábeis 
Para Fins de Incorporação, emitido por empresa independente especializada. 
Os acervos líquidos contábeis avaliados estão apresentados como segue: 
Ativo Solution Doc Provider
Caixa e equivalentes de caixa 1.649 608
Contas a receber de clientes 1.585 421
Estoques 2.446 630
Impostos a recuperar 5 1
Outros valores a receber 30 22
Imobilizado e intangível 3.836 1.535
Total Ativos Incorporados 9.551 3.217
Passivo
Fornecedores 2.840 915
Obrigações trabalhistas 899 100
Impostos a pagar 142 33
Outras contas a pagar 13 -
Total Passivos Assumidos 3.894 1.048
Acervo Líquido 5.657 2.169
O saldo do investimento e de valores a receber e a pagar da Solution Automa-
ção Empresarial Ltda. e Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. junto à Office 
Total S.A. foram eliminados no processo de incorporação. Adicionalmente, a 
Cia. absorveu o ágio mantido pela Office Total S.A. no montante de R$2.547 
e R$671, os quais foram reconhecidos no ativo intangível, fundamentado pela 
rentabilidade futura e sujeito à análise de recuperabilidade anual pela Admi-
nistração. Covid 19: A administração da Office Total, ainda antes de tomar 
conhecimento da decretação de Pandemia pela OMS, instalou um comitê de 
guerra visando a preservação, primeiramente da vida e depois da Cia. e a con-
sequente manutenção dos empregos. Esse comitê é composto pelos direto-
res, conselheiros e sócios da Cia. Já antes do primeiro caso de COVID-19 no 
Brasil, o comitê preparou os estoques e a cadeia de suprimentos para suportar 
o novo cenário de redução de produtos no mercado devido à queda da pro-
dução na China. Após a chegada do COVID-19 no Brasil o Comitê atuou para 
preservar a vida dos funcionários, primeiramente segregando os funcionários 
de grupos de risco e colocando-os em home office; na sequência preparando 
toda a operação de escritório para atuar remotamente, também em home offi-
ce; e por fim reduzindo os horários de trabalho e implementando rodízio para 
as funções operacionais que não permitem atuação remota, assim evitando 
aglomerações e consequentemente contaminações. Ainda antes do fim da pri-
meira quinzena de março 100% dos nossos colaboradores das áreas comer-
cial, venda, marketing, contabilidade, fiscal, jurídico, informações gerenciais, 
atendimento ao cliente e outros, já se encontravam nessa condição. Com os 
colaboradores seguros o Comitê focou na perpetuação e passagem por esse 
difícil momento. Foram traçados cenários financeiros e baseado nos mesmos 
foram então tomadas decisões, como: preservação do caixa, negociação com 
os bancos das parcelas vincendas dos empréstimos e juros, tomada de no-
vas linhas de crédito visando fortalecer o caixa, renegociação com nossos 
principais fornecedores das parcelas vincendas dos próximos meses, e por 
fim a utilização do benefício governamental da MP 936/20 da redução dos 
custos trabalhistas. Assim foram negociados individualmente a redução da 
carga horária dos colaboradores, tendo a administração se comprometido a 
manter no mínimo 75% da renda líquida dos mesmos. No final de 2020, tendo 
em vista a queda dos níveis de contaminação com a Covid 19, houve um re-
torno gradual das equipes que se encontravam em home office, com metade 
das equipes trabalhando em regime de escala, em ambientes devidamente 
descontaminados e respeitando o isolamento social. Em 2021, com o início 
da segunda onda, 100% dos profissionais que podiam realizar suas ativida-
des remotamente, retornaram ao home office, situação que nos encontramos 
nesse momento. Em termos de negócios e perpetuação da Cia., a Covid não 
ofereceu maiores impactos, com ela passando com um caixa robusto, sem 
necessidade de demissões ou cortes, e ainda mais preparada para os novos 
desafios de crescimento orgânico ou por aquisições. 
2. Base de apresentação das demonstrações contábeis
Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Cia. foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo CPC e legislação societária brasileira. Todas as 
informações relevantes próprias das DFs. , e somente elas, estão sendo evi-
denciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua ges-
tão. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 17/05/21. 
Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto se mencionado ao contrário nas práticas con-
tábeis descritas a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor 
nominal das contraprestações pagas em troca de ativos. Moeda funcional e 
de apresentação: As DFs. são apresentadas em Reais, que é a moeda fun-
cional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
estão em milhares, exceto quando indicados de outra forma. Consolidação: 
As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com 
os princípios de consolidação previstos na Lei das S.A. e segundo os critérios 
estabelecidos no CPC 36 e IAS 34, abrangendo as informações das investidas 
na tabela a seguir, cujos exercícios sociais são coincidentes 
em relação ao da controladora: 2020 2019
Controlada Direta Indireta Direta Indireta
Office Plotter 100,00% - 100,00% -
Bird Solution - 80,00% - 80,00%
Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora nos pa-
trimônios líquidos das controladas, bem como os saldos de ativos e passivos, 
receitas, custos, despesas e lucros não realizados, decorrentes de transações 
efetuadas entre Cias.. Os exercícios sociais das controladas são coincidentes 
com os da controladora e as políticas contábeis foram aplicadas de forma pa-
dronizada nas Cias. consolidadas. Em 1º/03/19 o Grupo Office adquiriu 100% 
da Docprovider Soluções e Solution Automação, incorporadas em 31/08/19 
e, em dezembro de 2019, o Grupo Office adquiriu 80% da Bird Solution. 
3. Sumário das principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplica-
ções financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor, 
sendo demonstrados pelo custo, acrescido dos juros auferidos. Seus rendi-
mentos são registrados no resultado do exercício. b) Contas a receber de 
clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber 
pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Cia. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo 
não circulante. As contas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para perda 
esperada de crédito. Baseado no CPC 48 (Instrumentos Financeiros), a Admi-
nistração da Cia. efetua análise individual de sua carteira de recebíveis para 
determinar os valores de provisão de crédito esperada. A provisão é conside-

rada suficiente para a Cob. de eventuais prejuízos na realização de valores a 
receber de clientes e outros créditos, levando em consideração a análise das 
operações em aberto, das garantias existentes e dos riscos específicos apre-
sentados. c) Partes relacionadas: Incluem as transações realizadas entre a 
Controladora e suas controladas diretas ou indiretas, bem como com aquelas 
nas quais a Controladora mantém investimentos relevantes, em condições 
similares àquelas praticadas com partes independentes. O valor da remunera-
ção dos administradores com base no pró-labore em 2020 foi de R$ 1.605 (R$ 
1.121 em 2019). A Cia. tem provisionado o valor de R$ 1.551, referente a 
participação nos lucros do exercício de 2020, que deverá ser liquidado duran-
te o exercício de 2021. d) Estoques: Os estoques são demonstrados ao cus-
to ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação 
dos estoques é o do “custo médio ponderado”. O valor líquido de realização é 
o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos 
estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a 
venda. e) Outros ativos circulantes e não circulantes: Apresentados ao 
valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidos. f) Investimentos: Incluem os investimen-
tos permanentes e relevantes em controladas e coligadas, avaliados pelo mé-
todo de equivalência patrimonial. O ágio resultante da aquisição de investi-
mento, posteriormente incorporado, é demonstrado no investimento e refere-
-se ao montante apurado em conformidade com as práticas contábeis aceitas. 
O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recu-
perável, quando houver. g) Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu 
custo histórico, menos depreciação acumulada. A depreciação é reconhecida 
com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que 
o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integral-
mente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de 
depreciação são revisados nas datas dos balanços, sendo o efeito de quais-
quer mudanças nas estimativas contabilizado prospectivamente. Um item do 
imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômi-
cos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas 
na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença 
entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhe-
cidos no resultado. h) Intangível: Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, 
separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. 
A Cia. possui registrados os contratos vigentes na data da aquisição ao custo 
de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método line-
ar ao longo de suas vidas úteis. As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que 
eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados 
durante a vida útil estimada dos softwares. Os custos associados à manuten-
ção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. i) 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial: A em-
presa reconhece o contas a receber de clientes e partes relacionadas inicial-
mente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação na qual a Empresa se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Um ativo 
financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um compo-
nente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente men-
surado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os 
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis-
são. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de fi-
nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. Classificação 
e mensuração subsequente: o reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento 
de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financei-
ros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que a Empresa mude o modelo de negócios para a gestão de ativos 
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifica-
dos no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no mo-
delo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado 
ao VJR: - é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja man-
ter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e - seus termos 
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as con-
dições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: - é mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; 
e - seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que 
são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
A Empresa realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que 
um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas incluem: – as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a 
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção 
de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de 
taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a 
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza-
ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; – como o desempenho da 
carteira é avaliado e reportado à Administração da Office Total S.A; – os riscos 
que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro manti-
do naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são geren-
ciados; – como os gerentes do negócio são remunerados; e – a frequência, o 
volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anterio-
res, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. A 
Empresa considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. 
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual 
que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de 
forma que ele não atenderia essa condição. A Empresa desreconhece um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual es-
sencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Empre-
sa em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou 
passivo separado. Os ativos e passivos financeiros foram classificados como 
mensurados ao custo amortizadoA despesa de juros, ganhos e perdas cam-
biais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento também é reconhecido no resultado. A Empresa desreconhece 
um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada 
ou expira. A Empresa também desreconhece um passivo financeiro quando 
os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são 
substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro basea-
do nos termos modificados é reconhecido a valor justo. Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patri-
monial quando, e somente quando, a Empresa tenha o direito legal de com-
pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Em 31/12/20, os passi-
vos financeiros não derivativos da Empresa estavam representados por forne-
cedores, contas a pagar com partes relacionadas e mútuo com partes relacio-
nadas. Os ativos financeiros são representados por depósitos bancários e os 
contas a receber de clientes e de partes relacionadas. A classificação dos 
ativos e passivos financeiros está apresentada na nota explicativa nº 23. 

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas 
Ativos 
financeiros 
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de divi-
dendos, é reconhecido no resultado. Não há itens classifica-
dos a VJR em 2020 e 2019.

Ativos 
financeiros 
a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento é reconhecido no resultado. Os ativos e passivos 
financeiros da Office Total S.A. são classificados como men-
surados ao custo amortizado.

Instrumentos 
de dívida a 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de 
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. Não há 
instrumentos de dívida a VJORA em 2020 e 2019.

Instrumentos 
patrimoniais a 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resul-
tado, a menos que o dividendo represente claramente uma 
recuperação de parte do custo do investimento. Outros resul-
tados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclas-
sificados para o resultado.Não há instrumentos patrimoniais a 
VJORA em 2020 e 2019.

j) Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil 
indefinida, quando existam, não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recupe-
rável (impairment). Tais revisões são realizadas anualmente ou com maior 
frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível 
impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a 
verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstân-
cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por 
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo 
menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação 
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (UGCs). Os ativos não 
financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são 
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do im-
pairment na data do balanço. k) Arrendamentos: O CPC 06 (R2) / IFRS 16 
introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial de arrendatários. Como resultado, a Empresa, como arrendatário, 
reconheceu os ativos de direito de uso que representam seus direitos de utili-
zar os ativos subjacentes e os passivos de arrendamento que representam 
sua obrigação de efetuar pagamentos de arrendamento, nota explicativa 15. A 
contabilidade do arrendador permanece semelhante às políticas contábeis an-
teriores. Arrendatário: A Cia. aplica uma única abordagem de reconhecimen-
to e mensuração para os arrendamentos. A Cia. reconhece os passivos de 
arrendamento para efetuar pagamentos e ativos de direito de uso que repre-
sentam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A 
Cia. reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento 
(ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ati-
vos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depre-
ciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustado por 
qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos 
ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhe-
cidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos. Os 
ativos de direito de uso são depreciados linearmente. Passivo de arrenda-
mento: Na data de início do arrendamento, a Cia. reconhece os passivos de 
arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos 
do arrendamento incluem pagamentos fixos, pagamentos variáveis de arren-
damento que dependem de um índice ou taxa. Os pagamentos variáveis de 
arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos 
como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera 
esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento, a Cia. usa a sua taxa de empréstimo. Após a data de início, o valor do 
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e 
reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. l) Ajuste a valor 
presente: A Cia. reconhece os ativos e passivos provenientes de operações 
de LP, bem como operações relevantes de curto prazo, caso consideradas 
relevantes em relação ao capital de giro e as DFs. como um todo, ajustadas 
ao valor presente. O desconto a valor presente toma por base as taxas bási-
cas de juros praticadas pela Cia. no curso de suas operações e os prazos das 
referidas transações. m) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e 
financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos 
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo 
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, 
utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos 
são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um direi-
to incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço. n) Provisões e outros passivos circulantes e não 
circulantes: As provisões são reconhecidas quando a Cia. tem uma obriga-
ção presente legal ou implícita de eventos passados, é provável que uma sa-
ída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor possa ser feita. Os demais passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias 
incorridas. o) IR e Contribuição Social: As despesas de IR e contribuição 
social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos 
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamen-
te no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no 
patrimônio líquido. O encargo de IR e a contribuição social corrente e diferido 
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente 
promulgadas, na data do balanço em que a Cia. atua e gera lucro tributável. A 
Administração avalia periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a re-
gulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece pro-
visões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às 
autoridades fiscais. O IR e a contribuição social corrente são apresentados lí-
quidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os 
montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relató-
rio. O IR e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o méto-
do do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças en-
tre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas DFs. . 
Entretanto, o IR e a contribuição social diferidos não são contabilizados se 
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação 
que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, 
não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O IR e a 
contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos 
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direi-
to legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos cor-
rentes. p) Provisão para riscos trabalhistas e tributários: As provisões 
para ações judiciais, quando existentes, são reconhecidas quando a Cia. tem 
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos pas-
sados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são 
quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obri-
gação, usando-se a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos re-
lacionados ao passivo. São atualizados até a datas dos balanços pelos mon-
tantes estimados de provável desembolso de caixa, observada sua natureza 
e com base na opinião dos consultores jurídicos da Cia. q) Reconhecimento 
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da receita: A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como 
base a execução dos serviços realizados até as datas dos balanços, de acor-
do com as medições efetuadas, compreendendo parcelas já faturadas e ou-
tras a faturar pelos serviços prestados. A Cia. reconhece receitas quando (ou 
à medida que) a Cia. satisfizer à obrigação de desempenho ao transferir o 
bem ou o serviço prometido ao cliente. A receita líquida é mensurada com 
base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abati-
mentos e encargos sobre vendas.

Natureza da 
receita

Época do cumprimento das 
obrigações de desempenho 
e condições de pagamento

Reconhecimento da receita 
conforme CPC 47 (IFRS 15)

Aluguel de 
 impresso-
ras e equi-
pamentos

As receitas são apuradas de 
acordo com o contrato de cada 
cliente. Os valores são recebi-
dos em média até 30 dias.

O reconhecimento da receita 
ocorre mensalmente, mediante 
a emissão do faturamento. A re-
ceita é determinada com base 
nos preços previamente acor-
dado em contrato e faturadas 
dentro de mês de competência.

Vendas de 
 suprimen-
tos

As receitas são apuradas de 
acordo com o faturamento. Os 
valores são recebidos em mé-
dia até 30 dias.

O reconhecimento da receita 
ocorre no momento da emissão 
da NF de venda e a entrega 
imediata ao clientes.

Venda de 
 máquinas 

As receitas são apuradas de 
acordo com o faturamento. Os 
valores são recebidos em até 
30 dias.

O reconhecimento da receita 
ocorre no momento da emissão 
da NF de venda e a entrega 
imediata ao clientes.

Outsourcing 
de computa-
dores, equi-
pamentos e 
processos

As receitas são apuradas de 
acordo com o contrato de cada 
cliente. Os valores são recebi-
dos em média até 30 dias.

O reconhecimento da receita 
ocorre mensalmente, mediante 
a emissão do faturamento. A re-
ceita é determinada com base 
nos preços previamente acor-
dado em contrato e faturadas 
dentro de mês de competência.

Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre 
vendas, exceto: (i) quando os impostos sobre vendas incorridos na compra 
de bens ou serviços não forem recuperáveis perante as autoridades fiscais, 
hipótese em que são reconhecidos como parte do custo de aquisição do ativo 
ou do item de despesa, conforme o caso; e (ii) quando os valores a receber 
e a pagar forem apresentados com o valor dos impostos sobre vendas. O 
valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído 
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. 
r) Receitas e despesas financeiras: Representam juros e variações mone-
tárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, depósitos judiciais, 
debêntures, credor pela concessão e provisão para manutenção. s) Bene-
fícios a funcionários e dirigentes: A Cia. possui apenas plano de partici-
pação nos lucros ou bônus, não possuindo planos de aposentadoria ou de 
outros benefícios pós-demissão ou aposentadoria. t) Uso de estimativas e 
julgamentos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente 
avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, 
a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados re-
ais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos 
e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. a) 
Provisão para perdas de crédito esperada (PCE) – Nota Explicativa nº 
5; b) Provisão para contingências – Nota Explicativa nº 20; c) Provisão 
para obsolescência dos estoques – Nota Explicativa nº 6; d) Deprecia-
ção e amortização - Nota Explicativa nº 11. u) Dividendos: A proposta 
de distribuição de dividendos feita pela Administração da Cia. que estiver 
dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrado 
como passivo na Rubrica “Dividendos a pagar”, por ser considerada uma 
obrigação legal prevista nos atos estatutários da Cia. 3.1. Novas normas 
e interpretações vigentes: Uma série de novas normas são efetivas para 
exercícios iniciados após 1º/01/20. A Empresa não adotou essas normas na 
preparação destas DFs. . As seguintes normas alteradas e interpretações não 
apresentam um impacto significativo nas DFs. da Empresa: • Alterações nas 
referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. • Definição de um ne-
gócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3). • Definição de materialidade (emen-
das ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). • IFRS 17 Contratos de Seguros.
4. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa 216 1.573 958 3.151
Aplicações Financeiras 18.440 4.814 23.755 5.029

18.656 6.387 24.713 8.180
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de in-
vestimentos de renda fixa que apresentam liquidez imediata e risco insignifi-
cante de perda, com rendimentos próximos à 100% do em 31/12/20 e 2019.
5. Contas a receber de clientes Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Duplicatas a receber de clientes 10.725 15.790 12.832 17.838
Provisão para perda de crédito esperada 
(PCE) (3.002) (6.307) (3.120) (6.432)

7.723 9.483 9.712 11.406
A Empresa avaliou as perdas em crédito esperadas, levando em consideração 
seu procedimento atual de provisão para perdas com devedores duvidosos, 
as características de risco de crédito das operações, o comportamento de pa-
gamentos de seus clientes, sua taxa histórica de inadimplência e estimativas 
futuras de perdas. Em 31/12/20, o total de provisão para perda de crédito es-
perada totaliza R$ 3.002 (R$6.307 em 31/12/19). Composição por vencimento 
dos valores de contas a receber de clientes:

Controladora Consolidado
2019 2019 2019 2019

A vencer 6.431 5.518 7.909 7.247
Vencido Até 30 dias 699 805 895 1.139
Vencido Até 60 dias 202 526 297 584
Vencido Até 90 dias 105 75 214 122
Vencido Até 120 dias 69 75 161 90
Vencido Até 180 dias 214 48 303 75
Vencido Até 360 dias 345 536 380 536
Vencido Superior a 360 dias 2.660 8.207 2.673 8.045

10.725 15.790 12.832 17.838
A movimentação das perdas esperadas é Controladora Consolidado
como segue: 2020 2019 2020 2019
Saldo Inicial 6.307 8.798 6.432 9.161
Adições 1.290 2.476 1.394 4.610
Baixas (4.595) (4.967) (4.706) (7.339)
Saldo Final 3.002 6.307 3.120 6.432
6. Estoques Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Máquinas e produtos para revenda 8.775 12.578 10.745 14.846
Provisão de Perda em estoque (14) (2.431) (64) (2.466)

8.761 10.147 10.681 12.380
A movimentação das perdas esperadas é Controladora Consolidado
como segue: 2020 2019 2020 2019
Saldo Inicial 2.431 2.279 2.466 2.314
Adições 14 152 29 152
Baixas (2.431) - (2.416) -
Saldo Final 14 2.431 64 2.466
7. Impostos a recuperar 
7.1 IR e CS a recuperar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Irrfs Aplicação Finan A Recuperar - 52 - 78
Irpj e Csll A Recuperar 5 58 253 597

5 110 253 675
7.2 Demais impostos a recuperar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Pis a Recuperar - 47 - 59
Cofins a Recuperar - 216 - 269
Icms a Recuperar - 20 - 65
Iss a Recuperar 25 28 25 28
Inss a Recuperar 132 143 236 143

157 454 261 564
8. Outros valores a receber Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
 Adiantamento a Funcionários 141 199 158 219
 Adiantamento a Fornecedores 89 39 96 188
 Despesas Antecipadas 728 494 783 502
 Outros créditos 13 11 13 11

971 743 1.050 920
9. Operações com partes relacionadas
Referem-se aos valores a receber junto as suas controladas Office Plotter e 
Bird Solutions e valores a pagar ao sócio referentes ao contrato de mútuo ce-
lebrado, cujo vencimento ocorrerá no decorrer dos próximos exercícios.

Controladora Consolidado
a) Ativo 2020 2019 2020 2019
Office Plotter 6.766 5.913 - -
Bird Solution 1.451 -
Transações C/ Parte Relacionada PF - - 2.037 2.857
 8.217 5.913 2.037 2.857
b) Passivo 
Transações C/ Parte Relacionada PF 1.440 1.995 1.440 1.995

1.440 1.995 1.440 1.995
As transações que a Cia. efetua com partes relacionadas têm bases seme-
lhantes àquelas realizadas com terceiros, considerando-se os volumes, pra-
zos e riscos envolvidos. As operações com as partes relacionadas não preve-
em a cobrança de juros, nem prazo específico de liquidação do pagamento.

Consolidado
Receita bruta de vendas 2020 2019
Office Total 590 433
Office Plotter 1.101 807

1.691 1.240
Custos
Office Total (590) (433)
Office Plotter (1.101) (807)

(1.691) (1.240)
10. Investimentos
a) Informações sobre os investimentos em 2020 e 2019 estavam assim 
apresentados:
2020 Participação Total de Capital Patrimônio Lucro liquido

Percentual Ativos Social Liquido (Prejuízo)
Office Plotter 100,00% 14.732 2.072 (1.164) 1.422
2019 Participação Total de Capital Patrimônio Prejuízo

Percentual Ativos Social Liquido líquido
Office Plotter 100,00% 13.908 2.072 (2.586) (784)

b) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em 
controladas e coligadas em 2020 estavam assim apresentados:
 Saldo em Equivalência Saldo em
Investimentos 2019 patrimonial 2020
Office Plotter (2.586) 1.422 (1.164)
Ágio aq. de investim. - Office Plotter 672 672
Ágio aq. de investim. - Costa Petróleo 517 517
Ágio aq. de investim. - Super Parts 4.417 4.417
Ágio aq. de investim. - Office Total 22.634 22.634
Ágio aq. de investim. - Solution 2.547 2.547
Ágio aq. de investim. - Docprovider 671  671

28.872 1.422 30.294
Investimentos 31.458 31.458
Provisão para perdas em investimento (2.586) (1.164)
c) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em 
controladas e coligadas em 2019 estavam assim apresentados:

Investimentos 
Saldo 

em 2018
Equivalência 

patrimonial
Aqui-
sição

Saldo 
em 2019

Office Plotter (1.802) (784) - (2.586)
Ágio aq. de investim. - Office Plotter 672 - - 672
Ágio aq. de investim. - Costa Petróleo 517 - - 517
Ágio aq. de investim. - Super Parts 4.417 - - 4.417
Ágio aq. de investim. - Office Total 22.634 - - 22.634
Ágio aq. de investim. - Solution - - 2.547 2.547
Ágio aq. de investim. - Docprovider - - 671 671

26.438 (784) 3.218 28.872
Investimentos 28.240 28.240
Provisão para perdas em investimento (1.802) (1.802)
A Administração realizou no exercício de 202019, análise da recuperabilidade 
do montante de ágio registrado na aquisição de participação de investimento 
utilizando WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) - 10,16% ao ano e e 
não foi identificada necessidade de constituição de provisão para redução do 
valor contabilizado. A metodologia utilizada para definir a rentabilidade da Cia. 
como sendo seu valor operacional, compreendeu o valor descontado do fluxo 
de caixa líquido futuro. Este fluxo é composto pelo lucro líquido após os impos-
tos, acrescidos dos itens não caixa (depreciação e amortização) e deduzidos 
dos investimentos em ativos operacionais. O período projetivo operacional do 
fluxo de caixa líquido é determinado levando-se em consideração o tempo que 
a Cia. levará para apresentar uma atividade operacional estável, ou seja, sem 
variação operacional julgado relevante. O fluxo é trazido a valor presente utili-
zando-se uma taxa de desconto, que irá refletir o risco associado ao mercado. 
d) Combinação de negócios: Para determinação dos critérios contábeis de 
registro das transações com a Solution Automação Empresarial Ltda. e Doc 
Provider Soluções e Serviços Ltda., foram observados os dispostos no CPC 
15 (R1) – Combinação de Negócios e o ICPC 09 (R2) – Demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas. Os custos diretos relacionados à operação, 
foram registrados nas rubricas de despesas gerais e administrativas, e tota-
lizaram aproximadamente R$35, substancialmente composto por despesas 
com honorários advocatícios, auditoria e outros serviços de consultoria. Os 
ativos líquidos foram avaliados pela Administração e avaliadores independen-
tes foram contratados para auxiliar na determinação dos seus valores justos. 
A metodologia adotada para a determinação da mais valia, está descrita na 
Nota explicativa nº 1. Os ativos e passivos foram avaliados pelos profissionais 
independentes para fins de atribuição de valor justo e alguns se qualificaram 
para registro de acordo com os critérios do CPC 04 (R1) – Ativo Intangível. Em 
31/08/19, a Office Total S.A. adquiriu o controle da Solution Automação Em-
presarial Ltda e Doc. Provider Soluções e Serviços Ltda. Os ativos adquiridos e 
passivos assumidos a valor justo estão apresentados na Nota explicativa nº 1. 
11. Imobilizado 
a) Controladora

Taxa 
Deprec. 2019

Adi-
ções Baixas

Depre-
ciação 2020

Moveis e Utensilios 10% 218 1 (38) 181
Veículos 20% - -
Máquinas e Equipamentos 33% 18.904 11.239 (444) (10.651) 19.048
Mais / Menos valia 25% 2.524 (1.830) 694
Computadores e Periféricos 20% 317 109 (133) 293
Instalações 10% 232 4 -  89 147
 22.195 11.353 (444) (12.741) 20.363

2018
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação 2019

Moveis e Utensilios 10% 110 133 (25) 218
Veículos 20% 81 - (81) -
Maquinas e Equipamentos 33% 17.172 11.508 (692) (9.084) 18.904
Mais / Menos valia 25% 3.134 (610) 2.524
Computadores e Periféricos 20% 370 164 (217) 317
Instalações 10% 152 102 -  22 232

 17.885 15.041 (1.302) (9.429) 22.195
b) Consolidado Taxa 

Deprec. 2019
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação 2020

Moveis e Utensílios 10% 291 1 (8) (39) 245
Veículos 20% 53 - - (16) 37
Maquinas e Equipamentos 33% 23.263 13.567 (813) (12.371) 23.646
Mais / Menos valia 25% 2.524 - - (1.830) 694
Computadores e Periféricos 20% 321 119 - (135) 305
Instalações 10% 232 4 - (89) 147

26.684 13.691 (821) (14.480) 25.074
Taxa 

Deprec. 2018
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação 2019

Moveis e Utensílios 10% 110 207 - (26) 291
Veículos 20% 81 54 - (82) 53
Maquinas e Equipamentos 33% 17.825 15.493 (751) (9.304) 23.263
Mais / Menos valia 25% - 2.524 - - 2.524
Computadores e Periféricos 20% 375 164 - (218) 321
Instalações 10% 152 102 - (22) 232

18.543 19.154 (1.361) (9.652) 26.684
A aquisição de máquinas e equipamentos são para a atividade fim da Cia., lo-
cações. A Cia. adota as taxas de depreciação definidas pela legislação fiscal, 
à exceção das máquinas e equipamentos, para as quais utiliza as taxas defini-
das em laudo. c) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A 
Cia. avalia periodicamente os bens do imobilizado, com a finalidade de iden-
tificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis desses 
ativos ou ainda quando eventos ou alterações significativas indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil 
do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do 
exercício. Até o momento não há indicativos da existência de redução do valor 
recuperável dos ativos da Cia., conforme previsto no CPC 01.
12. Intangível 

a) Controladora Taxa
Saldo 

 em 2019 Adições Baixas
Amorti-

zação
Saldo 

em 2020
Carteira de Cliente 10% 9.458 (2.486) 6.972
Softwares 20% 1.024 1.901 (2) (381) 2.542
Marcas e Patentes 2  (2)  -

10.484 1.901 (4) (2.867) 9.514

Taxa
Saldo em 

2018 Adições Baixas
Amorti-

zação
Saldo 

em 2019
Carteira de Cliente 10% 4.722 6.090 - (1.354) 9.458
Softwares 20% 324 831 - (131) 1.024
Marcas e Patentes - 2 - - 2

5.046 6.923 0 (1.485) 10.484
b) Consolidado

Taxa
Saldo  

em 2019 Adições Baixas
Amorti-

zação
Saldo 

em 2020
Carteira de Cliente 10% 9.458 2.814 (2.489) 9.783
Softwares 20% 1.095 1.911 - (401) 2.605
Marcas e Patentes 2 - - - 2
Ágios aquisição de 
 investimentos 33.669 1.265 (2.814) - 32.120

44.224 5.990 (2.814) (2.890) 44.510

Taxa
Saldo  

em 2018 Adições Baixas
Amorti-

zação
Saldo 

em 2019
Carteira de Cliente 10% 4.722 6.090 - (1.354) 9.458
Softwares 20% 399 840 - (144) 1.095
Marcas e Patentes - 2 - - 2
Ágios aquisição de 
 investimentos 28.242 5.427 - - 33.669

33.363 12.359 - (1.498) 44.224
Para atribuição de valor ao intangível da carteira de clientes foi utilizado o 
Valor Presente Líquido do resultado futuro projetado sobre os contratos exis-
tentes à época da aquisição, no montante líquido de R$ 9.783 (R$ 9.458 em 
2019), amortizado no prazo definido em laudo efetuado por empresa especia-
lizada; (a) Para os valores referentes ágio de investimentos foi realizado teste 
de Impairment, que não apurou ajuste a ser realizado. (b) O ágio no montante 
de R$32.120 está representado por R$ 28.240 referentes a ágio na aquisição 
da Laranjeiras Participações em 2014, R$ 3.218 referente a ágio na aquisição 
Solution Automação em 2019 e R$ 662 Bird Solution em 2020. 
13. Fornecedores 
Esta conta refere-se à aquisição de máquinas e equipamentos de terceiros 
e demais insumos necessários para atender a atividade da Cia., saldo em 
31/12/20 consolidado R$ 9.502 (R$ 8.264 em 2019) e controladora R$ 7.408 
(R$7.132 em 2019). 

14. Empréstimos e financiamentos Controladora
Em moeda nacional Vencimento Taxas Mensais 2019 Capt. Amort. IOF Jrs Pag. Jrs Prov. 2020
Capital de Giro
Banco do Brasil (b) 20/09/22 CDI + 0,25% am 16.527 (4.246) (849) 19 11.451
Banco do Brasil (c) 26/02/23 CDI + 0,25% am 9.362 (873) (445) 40 8.084
Banco Bradesco (d) 25/02/22 CDI + 0,28% am 1.728 (722) 35 (91) 1 951
Banco Bradesco 24/03/23 CDI + 0,57% am - 2.300 (2.222) 42 (120) -
CEF 24/05/19 CDI + 0,27% am - 9.000 176 (197) 36 9.015
(-) diferimento custo captação BB (414)  57    (357)

27.203 11.300 (7.830) 77 (1.702) 96 29.144
Consolidado

Em moeda nacional Vencimento Taxas Mensais 2019 Capt. Amort. IOF Jrs Pag. Jrs Prov. 2020
Capital de Giro
Banco Santander (a) 10/03/20 CDI + 0,32% am 5.114 (1.045) (252) 12 3.829
Banco do Brasil (b) 20/09/22 CDI + 0,25% am 16.527 (3.446) (849) 19 12.251
Banco do Brasil (c) 26/02/23 CDI + 0,25% am 9.362 (1.673) (445) 40 7.284
Banco Bradesco (d) 25/02/22 CDI + 0,28% am 1.728 (722) 35 (91) 1 951
Banco Bradesco 24/03/23 CDI + 0,57% am - 2.300 (2.222) 42 (120)
CEF 24/05/19 CDI + 0,27% am - 9.000 176 (197) 36 9.015
(-) diferimento custo captação BB (414)  57    (357)

32.317 11.300 (8.875) 77 (1.954) 108 32.973
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Circulante 14.937 9.324 16.222 10.622
Não Circulante 14.207 17.879 16.751 21.695

29.144 27.203 32.973 32.317
(a) O referido empréstimo fora captado para financiar a aquisição da Solution 
Automação Empresarial Ltda. e a Doc Provider Soluções e Serviços Ltda. 
Garantia 25% do saldo devedor em recebíveis. (b) Garantia 20% do saldo 
devedor em recebíveis + 51% Ações OT e covenants referente a Net Debt / 
EBITDA (2.5x): 2019 e (2.5x) de 2020 até 2023. (c) Garantia 20% do saldo 
devedor em recebíveis + 51% Ações OT e covenants referente a Net Debt / 
EBITDA (2.5x): 2019 e (2.5x) de 2020 até 2023. (d) Garantia 20% do saldo 
devedor em recebíveis.
15. Arrendamentos
O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz um modelo único de contabilização de arren-
damentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reco-
nhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo 
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de 
efetuar pagamentos do arrendamento referente locação de imóveis e veículos 
utilizados na operação, assim demonstrados:
 Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Direito de uso 4.266 3.463 4.266 3.463
(-) Depreciação acumulada (2.277) (892) (2.277) (892)

1.989 2.571 1.989 2.571
 Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Arrendamentos a pagar 
Circulante 1.386 1.365 1.386 1.365
Não circulante 603 1.205 603 1.205

1.989 2.570 1.989 2.570
(-) Depreciação acumulada
Saldo Inicial (892) - (892) -
Adições (1.385) (892) (1.385) (892)
Baixas - - - -
Saldo Final (2.277) (892) (2.277) (892)
(-) Juros a apropriar
Saldo Inicial (132) - (132) -
Adições - (215) - (215)
Baixas 100 83 100 83
Saldo Final (32) (132) (32) (132)
Trazidos a valor presenta pela taxa média dos financiamentos (CDI + 0,32% 
aa).
16. Obrigações trabalhistas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Salários a pagar 495 547 565 622
IRRF S/ salários 221 336 249 355
INSS a recolher 367 406 416 456
FGTS a recolher 105 131 127 151
Pensão alimentícia 9 7 11 7
Participação nos lucros e resultados 1.551 1.800 1.797 1.800
Provisões de férias 1.893 1.831 2.240 2.131

4.641 5.058 5.405 5.522
17. Impostos a pagar Controladora Consolidado
17.1. IR e CS a pagar 2020 2019 2020 2019
IRPJ a pagar - - 89 -
CSSL a pagar 11 - 43 -

11 - 132 -
17.2. Demais impostos a pagar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
ISS a Pagar 28 19 37 85
ICMS a pagar 32 145 48 161
Retidos de terceiros a pagar 19 13 21 14
COFINS/faturamento a pagar 205 145 297 145
PIS S/faturamento a pagar 44 31 64 118
PIS/COFINS/CSSL a pagar 38 40 40 42
Parcelamentos 6.544 2.475 7.701 2.505

6.910 2.868 8.208 3.070
Circulante 2.027 1.101 2.576 1.303
Não Circulante 4.894 1.767 5.764 1.767

6.921 2.868 8.340 3.070
18. Outras contas a pagar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Adiantamento de Clientes 378 289 464 303
Outras Contas a pagar 639 639 867 639
Outros 223 227 227 227

1.240 1.155 1.558 1.169
19. Provisões para perdas com investimentos
Investimentos Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Office Plotter 1.164 2.586 - -

1.164 2.586 - -
O investimento na controlada Office Plotter apresentou em 2020 passivo a 
descoberto no montante de R$ 1.164 (R$ 2.586 em 2019), refletindo negativa-
mente no saldo do investimento e registrado como provisão para perda com 
investimentos permanentes de R$ 1.411 (R$ 1.297 em 2019).

20. Provisões para contingências
A Cia. é parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus ne-
gócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de 
seus consultores legais.
Contingências Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Trabalhistas 236 285 236 285
Fiscais 26 26 26 26
Cíveis 960 989 960 989

1.222 1.300 1.222 1.300
A Cia. possui o montante de R$ 295 (R$ 241 em 2019) relativos a processos 
Cíveis com probabilidade de perda possível.
21. IR e Contribuição Social diferido
O montante de R$ 3.561 (R$ 4.281 em 2019), registrado como IR e contribui-
ção social diferido foi apurado sobre a diferença temporária entres as bases 
contábeis e fiscais de ativos avaliados a valor de mercado no montante líquido 
de R$ 10.476 (R$ 12.591 em 2019), decorrente da combinação de negócio 
oriunda da compra do grupo econômico, referente a carteira de clientes.
22. Contas a pagar Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Aquisição da Bird (c) - - 4.698 4.577
Aquisição do Doc/Solution (b) 12.576 9.166 12.576 9.166
Aquisição da Xsol (a) 248 793 248 793

12.824 9.959 17.522 14.536
(a) Em outubro de 2016 a Office Total adquiriu 100% do capital da Xsol Servi-
ços Ltda, incorporada em abril/17, sendo parte do pagamento efetuado à vista 
e restando um saldo a pagar de R$ 248 (R$ 793 em 2020) que será liquidado 
em 5 anos, atualizado pela variação do IGPM. (b) Em março de 2019 a Office 
Total adquiriu 100% da Docprovider e da Solution Automação, incorporadas 
em setembro 2019, sendo parte do pagamento efetuado à vista e restando um 
saldo a pagar de R$ 12.576 (R$ 9.166 em 2019) que será liquidado em 5 anos, 
atualizado pela taxa CDI. (c) Em dezembro de 2019 a Office Plotter adquiriu 
80% da Bird Solution, sendo parte do pagamento efetuado à vista e restando 
um saldo a pagar de R$ 4.698 (R$ 4.577 em 2019) que será liquidado em 5 
anos, atualizado pela taxa CDI.
23. Patrimônio líquido
Capital social: Em 31/12/20, o capital social de R$ 67.151 (R$ 67.151 em 
2019), é representado por 44.952.095 (51.937.718 em 2019) ações ordiná-
rias e nominativas sem valor nominal. A redução da quantidade das ações 
derivou do cancelamento de ações em tesouraria, sem a redução do capital 
(6.985.623 ações). Reserva de capital: Em 21/09/16, os acionistas delibe-
raram um aumento de capital no montante de R$ 12.122 sendo atribuído ao 
capital o montante de R$ 2.122 e R$ 10.000 para reserva de capital, total-
mente subscritas e integralizadas pelos acionistas. Em 28/02/19, os acionistas 
deliberaram um aumento de capital no montante de R$ 2.438 sendo atribuído 
ao capital o montante de R$ 438 e R$ 2.000 para reserva de capital, total-
mente subscritas e integralizadas pelo acionista ingressante. Em 30/09/20, 
o acionista Ulysses Alexiades Neto exerceu seu direito de venda e vendeu 
6.985.623 ações ordinárias, que foram adquiridas pela Office Total e imediata-
mente canceladas, sendo o valor compensado da reserva de capital existente, 
de R$ 12.000 para R$ 5.259. Prejuízos acumulados: A Cia. possui prejuízos 
acumulados até 31/12/19 no montante de R$ 29.983 (R$ 36.750 em 2019). 
24. Receita operacional, líquida Controladora Consolidado
Receita bruta de vendas 2020 2019 2020 2019
Receita de Venda 4.436 6.723 6.637 8.358
Receita de Locação 73.111 62.166 85.265 78.958
Receita de Serviço 4.073 6.737 9.801 9.321

81.620 75.626 101.703 96.637
Dedução de Vendas
Dedução Da Receita Bruta (130) (1.340) (242) (1.462)
Impostos S/ Vendas E Serviços (8.082) (7.536) (10.651) (9.943)

(8.212) (8.876) (10.893) (11.405)
Receita Líquida 73.408 66.750 90.810 85.232
25. Custos dos serviços prestados Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Suprimentos (15.140) (10.981) (18.624) (22.158)
Salários, encargos e benefícios (5.627) (4.676) (5.627) (4.676)
Depreciação de máquinas de locação (9.969) (8.961) (9.969) (8.961)
Peças (2.341) (9.895) (3.282) (4.299)

(33.077) (34.513) (37.502) (40.094)
26. Despesa gerais e administrativas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Salários (8.966) (7.031) (11.918) (11.520)
Benefícios (1.111) (795) (1.534) (1.195)
Encargos sociais (3.212) (3.215) (4.649) (4.588)
Concessionárias de serviços públicos (579) (515) (638) (706)
Aluguéis (520) (455) (840) (1.080)
Despesas comerciais (112) (96) (112) (96)
Serviços de terceiros (4.447) (4.926) (6.165) (6.300)
Impostos e taxas (247) (303) (396) (1.288)
Depreciação e amortização (6.989) (3.452) (8.735) (5.176)
Fretes e Carretos (1.604) (1.368) (1.867) (1.928)
Outras (560) (445) (981) (1.958)

(28.347) (22.601) (37.835) (35.835)
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(a) As despesas comerciais são referentes aos gastos incorridos no processo 
de prospecção de novos clientes.
27. Outras receitas operacionais, líquidas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Créditos de PIS e COFINS sobre despesas  
 operacionais 565 751 626 1.251
Venda de maquinas e equipamentos 437 809 935 1.025
Perda títulos a receber (3.993) (3.970) (4.322) (4.933)
Baixa de estoque por obsolescência ou 
 validade (3.340) - (3.340) -
Reversões de provisões perda estoque e 
 títulos a receber 5.799 1.603 5.947 2.641
Outras 85 583 (965) 244

(447) (224) (1.119) 228
(a) Representam os ganhos de capital na venda de bens do ativo imobilizado, 
incluindo a venda de máquinas e equipamentos utilizados em locação, partes, 
peças e demais equipamentos.
28. Resultado financeiro, líquido Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias (261) (291) (305) (341)
Juros S/ Empréstimos bancário (1.799) (2.604) (2.075) (2.728)
Variação Cambial (43) (83)
Juros Passivos (1.062) (1.064) (1.363) (1.282)
Outras despesas financeiras (1.638) (489) (1.850) (955)

(4.760) (4.448) (5.636) (5.389)
Receita Financeira
Descontos Obtidos 95 14 97 38
Juros s/ duplicatas 251 258 323 277
Operação Financeira 271 239 275 276

617 511 695 591
Resultado Financeiro Liquido (4.143) (3.937) (4.941) (4.798)
29. Despesa de IR e Contribuição Social
A despesa com IRPJ e CSLL representa a soma dos impostos correntes. Im-
postos correntes: A provisão para IRPJ e CSLL são apuradas de acordo com 
os critérios estabelecidos na legislação fiscal. Controladora Consolidado
vigente 2020 2019 2020 2019
Lucro antes do IR e CSLL 8.536 4.178 11.446 4.178
Base IRPJ / CSLL (Alíquota Atual) 34% 34% 34% 34%
Valor apurado antes das adições/exclusões 2.902 1.421 3.892 1.421
Adições / Exclusões (8.194) (4.302) (8.351) (4.302)
(=) Base de Calculo da Contribuição Social 342 (124) 3.095 (124)
Provisão para IRPJ / CSLL (Aliquota Efetiva) 27% 0% 32% 0%
(=) Total - Contribuição Social devida
IR e CSLL Corrente (92) - (1.001) 214
IR e CSLL Diferidos (1.676) 5.887 (720) 5.887
As declarações de IR apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujei-
tas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujei-
tos à revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescri-
ção. Impostos Diferidos: O IRPJ e CSLL diferidos (“Impostos diferidos”) são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada exercício entre 
os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis 
e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, 
incluindo saldo de prejuízos fiscais e base negativa, quando aplicável. A provi-
são para IRPJ e CSLL são apuradas de acordo com os critérios estabelecidos 
na legislação fiscal vigente, tendo sido utilizado o regime de lucro presumido 
até 31/07/14 e após este período foi utilizado o regime de lucro real. O saldo 
de imposto diferido em 31/12/20 é de R$2.605, individual e R$ 3.561 conso-
lidado (R$ 4.281, individual e consolidado, respectivamente, em 31/12/19). 
30. Instrumentos financeiros Análise de Sensibilidade
Cia. apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumen-
tos financeiros: a. Risco de crédito; b. Risco de liquidez; c. Risco de mercado. 
As informações abaixo apresentam informações sobre a exposição da Cia. a 
cada um dos riscos mencionados, os objetivos da Cia., políticas e processos 
para mensuração e gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital da 
Cia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas de-
monstrações contábeis. Estrutura de gerenciamento de risco: A Adminis-
tração é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas 
de gerenciamento de risco da Cia. As políticas de gerenciamento de risco 
da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a 
Empresa está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados 
e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas 
de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas 
condições de mercado e nas atividades da Empresa. A Controladoria da Cia. 
supervisiona e monitora a aderência às políticas e aos procedimentos de risco 
da Empresa e revisa a estrutura de risco determinada.
 2020 2020

Controladora Consolidado
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos mensurados pelo custo 
 amortizado 
Caixa e equivalentes de caixa 18.656 18.656 24.713 24.713
Contas a Receber 7.723 7.723 9.712 9.712
Operações com partes relacionadas 8.217 8.217 2.037 2.037

 2020 2020
Controladora Consolidado

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores 7.408 7.408 9.502 9.502
Émpréstimos e financiamentos 29.144 29.144 32.973 32.973
Outras contas a pagar 1.240 1.240 1.558 1.558
Operação com partes relacionadas 1.440 1.440 1.440 1.440

2019 2019
Controladora Consolidado

Ativos mensurados pelo custo  
 amortizado 

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Caixa e equivalentes de caixa 6.387 6.387 8.180 8.180
Contas a Receber 9.483 9.483 11.406 11.406
Operações com partes relacionadas 5.913 5.913 2.857 2.857
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores 7.132 7.132 8.264 8.264
Émpréstimos e financiamentos 27.203 27.203 32.317 32.317
Outras contas a pagar 1.155 1.155 1.169 1.169
Operação com partes relacionadas 1.995 1.995 1.995 1.995
Valor justo hierárquico: Existem três tipos de níveis para classificação do Va-
lor Justo referente a instrumentos financeiros, a hierarquia fornece prioridade 
para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou pas-
sivo financeiro. A classificação dos Níveis Hierárquicos pode ser apresentada 
conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo 
(preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente 
inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - Dados extraídos de 
modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 
3 - Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não obser-
váveis de mercado. Em 31/12/20 e 2019 a classificação por Nível Hierárquico 
apresenta-se no nível 2. Ressaltamos que não foram observados instrumen-
tos financeiros classificados como Níveis 1 e 3 durante o período em análise e 
que não ocorreram transferências de níveis para este mesmo período. Risco 
de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Cia. caso um 
cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com 
suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da 
Cia. de clientes. Historicamente, a Cia. não tem sofrido perdas relevantes de-
correntes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte de seus 
clientes. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Cia. encontrar 
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Cia. na Administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia. Na tabela 
abaixo está demonstrado o fluxo de vencimentos dos passivos financeiros:

Controladora

De um 
a três 

meses

De três 
meses a 
um ano

De 1 
ano a 3 

anos
Após 

3 anos Total
Fornecedores 6.052 1.283 73 - 7.408
Empréstimos e financiamentos 3.252 10.814 15.078 29.144
Outras contas a pagar 229 638 335 12.862 14.064
Operações com partes 
 relacionadas 244 733 463 1.440

Consolidado

De um 
a três 

meses

De um a 
três meses 

a um ano

De 1 
ano a 3 

anos
Após 

3 anos
Após 

3 anos
Fornecedores 7.626 1.803 73 - 9.502
Empréstimos e financiamentos 3.570 11.781 17.622 32.973
Outras contas a pagar 229 638 335 12.862 14.064
Operações com partes 
 relacionadas 244 733 463 1.440
Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços 
de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros têm nos ganhos 
e perdas da Cia. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é geren-
ciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. A Cia. possui exposição 
com relação às variações dos índices pós fixados que afetam tanto a receita 
financeira quanto a despesa financeira. A mediana da expectativa de merca-
do, conforme dados retirados no BACEN (Relatório Focus), com data-base 
em 05/03/21, indicavam: Taxa efetiva  

verificada em 2020
Taxa efetiva  

estimada para 2021
CDI 2,77% 4,00%
TR 0 0,00%
IGP-M 23,14% 8,98%
DÓLAR R$ 5,19% R$ 5,15
Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cená-
rios adversos, deterioração das taxas em 25% ou 50% em relação ao cenário 
provável, para cada cenário e foram calculadas as receitas financeiras ou des-
pesas financeiras não se levando em consideração a incidência de tributos. 
Dessa forma, teríamos o seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade:

Operação
Fator de 

risco
Cenário 

provável

Cenário I - 
deterioração 

de 25%

Cenário II - 
deterioração 

de 50%
Ativos
Indexador CDI 2,77% 3,46% 4,16%
Aplicações financeiras
R$ 23.755 em 31/12/20 (Nota nº 4) 658 823 987
Passivos
Indexador CDI 2,77% 3,46% 4,16%
Empréstimos
R$ 32.973 em 31/12/20 (Nota nº 14) 913 1.142 1.370
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados 
com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valo-
rização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou meto-
dologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados 
de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor 
contábil dos instrumentos financeiros equivale, aproximadamente, a seu valor 
de mercado. Mensuração dos instrumentos financeiros: Os instrumentos 
financeiros da Cia. estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos 
dos instrumentos financeiros da Cia. são equivalentes aos seus valores con-
tábeis, com exceção de empréstimos e financiamentos. Em 31/12/20 e 2019, 
os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: • Caixa e ban-
cos: estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor 
contábil; • Contas a receber de clientes: são classificadas como mantidos 
até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a 
provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável; • Emprésti-
mos e financiamentos: Captações no mercado para utilização no capital de 
giro e fortalecimento financeiro para futuras aquisições. 
• Outras contas a pagar: decorrem de transações realizadas com terceiros 
para aquisição de serviços, matérias-primas com preços praticados a valores 
de mercado;
• Derivativos: em 31/12/20 e 2019, a Cia. não possui quaisquer operações 
estruturadas com derivativos, contratos a termo, operações de swap, opções, 
futuros ou mesmo operações de derivativos embutidos em outros produtos, 
de forma que não há qualquer risco associado às políticas de utilização de 
instrumentos financeiros derivativos.
31. Seguros (não auditado)
É política da Administração manter Cob. de seguros por montantes conside-
rados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
32. Eventos Subsequentes
Em 31/03/21, conforme deliberado pela AGE, foi aprovada a incorporação da 
Office Plotter – Impressoras e Copiadoras para Grandes Formatos Ltda. pela 
Bird Solution Ltda., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. 
A incorporação está inserida em um projeto de simplificação da estrutura so-
cietária, devendo resultar em redução de custos de natureza operacional, ad-
ministrativa e financeira das mesmas. Como resultado desta incorporação, a 
Office Plotter Ltda. foi extinta de pleno direito e a Bird Solution Ltda. tornou-se 
sua sucessora. O patrimônio líquido negativo da Office Plotter foi avaliado em 
28/02/21, com base no valor contábil, pelo montante de (R$ 938), conforme 
Laudo de Avaliação Contábil Para Fins de Incorporação, emitido por empresa 
independente especializada. Os acervos líquidos contábeis avaliados estão 
apresentados como segue: 
OFFICE PLOTTER LTDA 28/02/21
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 791
Contas a receber de clientes 1.199
Estoques 168
Impostos a recuperar 111
Imposto diferido 956
Outros valores a receber 11
Permanente 10.672
Total Ativos Incorporados 13.908
Passivo
Fornecedores 61
Empréstimos e financiamentos 3.857
Obrigações trabalhistas 89
Impostos a pagar 327
Contas a pagar 10.498
Outras contas a pagar 14
Total Passivos Assumidos 14.846
Acervo Líquido Negativo (938)
O saldo do investimento e de valores a receber e a pagar da Office Plotter jun-
to à Bird Solution foram eliminados no processo de incorporação em 31/03/21. 
Adicionalmente, a Cia. absorveu o ágio mantido pela Office Plotter no mon-
tante de R$663 e R$2.813, os quais foram reconhecidos no ativo intangível, 
fundamentado pela rentabilidade futura e sujeito à análise de recuperabilidade 
anual pela Administração.
 Diretoria

 Leonardo Fortuna Bernardo Ribeiro
Diretor Financeiro

Eliel Martins da Silva
Contador

CRC-RJ 078627/O-0
 Relatório do Auditor Independente sobre as DFs. Individuais e Consolidadas

Aos Diretores e Quotistas da Office Total S.A. RJ - RJ. Opinião: Examina-
mos as DFs. individuais e consolidas da Office Total S.A. (“Cia.”), que com-
preendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31/12/20 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as DFs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Office Total S.A. em 31/12/20, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela audito-
ria das DFs. ”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas DFs. A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. 
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 DFs. livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. , a administração 

é responsável pela avaliação da capacidade da Empresa continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs.: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs. individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. individuais 
e consolidadas. 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: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs. individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar 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 repre-

sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos 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 Empresa. • 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 continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
DFs. individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das DFs. individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se as DFs. individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 17/05/21. 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo Luiz 
Ferreira - Contador - CRC RJ-087095/0-7.

Petrobras quer ficar entre as melhores 
refinadoras de petróleo do mundo
A Petrobras está lan-

çando o programa 
RefTOP – Refino de 

Classe Mundial com o obje-
tivo de estar entre as melho-
res companhias refinadoras 
de petróleo no mundo. O 
programa promoverá o uso 
intensivo de tecnologias digi-
tais, automação e robotização 
nas refinarias da estatal.

“O programa tem forte viés 
de eficiência energética. Além 
de diminuirmos nosso custo 
de energia, vamos passar a ter 
um processo de refino mais 
sustentável, com maior renta-
bilidade e menor emissão de 
gases de efeito estufa para o 
meio ambiente”, destacou El-
za Kallas, gerente executiva de 
Refino da Petrobras.

O RefTOP consiste em 
um conjunto de iniciativas 

que buscam implementar 
melhorias para aumentar 
a eficiência e desempenho 
operacional das refinarias 
que não estão na carteira 
de desinvestimento - Refi-
naria Presidente Bernardes 
(RPBC), Refinaria Duque 
de Caxias (REDUC), Refi-
naria de Capuava (RECAP), 
Refinaria de Paulinia (RE-
PLAN) e Refinaria Hen-
rique Lage (REVAP) - e 
posicionar a Petrobras de 
forma mais competitiva na 
abertura do mercado de re-
fino de petróleo no país. Os 
investimentos inicialmente 
previstos no RefTOP até 
2025 são de aproximada-
mente US$ 300 milhões. 
Um dos exemplos de tec-
nologias digitais que já vêm 
sendo adotadas pela com-

panhia e que terá uso am-
pliado com o Reftop são 
os Digital Twins (Gêmeos 
Digitais) - representações 
digitais das instalações ope-
racionais - para monitora-
mento em tempo real, redu-
ção de falhas e facilitação na 
tomada de decisões.

Outro direcionador im-
portante do programa é o 
aumento da produção de 
derivados de alto valor agre-
gado, como diesel e prope-
no – matéria-prima da in-
dústria petroquímica para a 
produção de embalagens e 
peças para automóveis, por 
exemplo. A companhia vai 
alavancar o processamento 
de petróleos do pré-sal, que 
trazem uma série de vanta-
gens competitivas e opor-
tunidades de aumento da 

margem de refino. Os óleos 
do pré-sal possuem elevada 
qualidade e baixo teor de en-
xofre favorecendo a produ-
ção de Bunker (combustível 
marítimo) e Diesel S10 (Ul-
tra Low Sulfur Diesel, com 
enxofre menor que 10ppm). 
O programa também prevê 
iniciativas para o incremento 
do desempenho energético 
das refinarias, por meio, por 
exemplo, do melhor aprovei-
tamento de insumos como 
gás natural, energia elétrica 
e vapor nas próprias opera-
ções. 

Exemplos no mundo

A companhia disse que 
avaliou referências mundiais 
dos principais indicadores de 
refino para definir os obje-

tivos do programa. Ao lon-
go dos últimos anos, a área 
de refino da Petrobras vem 
apresentando intensas me-
lhorias em seus indicadores. 
Em segurança e confiabili-
dade, por exemplo, os indi-
cadores da Petrobras já se 
encontram entre os melhores 
do mundo.

O novo programa é um 
dos norteadores da área de 
Refino e Gás Natural (RGN) 
da Petrobras, junto com o 
Programa Gás + e o Bio-
Refino 2030. De acordo o 
Plano Estratégico 2021-2025 
da Petrobras, esse conjunto 
de iniciativas irá preparar as 
atividades de refino e gás na-
tural da companhia para um 
mercado aberto, competitivo 
e em transição para uma eco-
nomia de baixo carbono.

Arrecadação 
em SP é tema 
de debate  
na FGV

O Centro de Política e 
Economia do Setor Público 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV CEPESP) realizará, 
nesta terça-feira, às 18h, um 
webinar gratuito sobre a arre-
cadação no SP. O objetivo é 
apresentar a evolução desse te-
ma no estado mais rico do país, 
tanto em impostos quanto em 
formas de cobrança.

Participam do debate 
Carlos Gomes, diretor de 
Arrecadação, Cobrança 
e Recuperação de Dívida 
da Secretaria da Fazenda 
do SP; Cesar Akio Itoka-
wa, diretor de Fiscalização 
da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado 
de São Paulo; e Ciro Bider-
man, professor dos cursos 
de graduação e pós-gradu-
ação em administração pú-
blica e economia da FGV 
EAESP. A moderação será 
feita pelo professor da FGV 
EESP, Enlinson Mattos.
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Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.
CNPJ/MF nº 07.090.691/0001-00

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor  
Jessé Gonçalves de Lima Andrade -  Contador - CRC/RJ 115836/O-8

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 52 927
Aplicações financeiras 3.234 156
Contas a receber de clientes 45.346 35.359
Impostos a recuperar 1.828 1.522
Outros ativos circulantes 3.915 3.345

Total do ativo circulante 54.375 41.309
Não circulante

Contas a receber de clientes 9.730 9.910
Partes relacionadas 40.478 37.923
Outros ativos não circulantes 5.850 5.850
Imobilizado 66.280 62.778
Intangível 494 546
Direito de uso 2.795 3.781

Total do ativo não circulante 125.627 120.788
Total do ativo 180.002 162.097
Passivo
Circulante

Empréstimos e financiamentos - leasing 680 934
Fornecedores 4.243 3.486
Outorgas a pagar 4.053 3.410
Salários e encargos sociais 796 736
Impostos e contribuições a recolher 5.240 4.121
Parcelamento de impostos 2.116 1.908
Adiantamentos de Clientes 3.738 5.831
Dividendos a pagar 15.000 15.000
Outros passivos circulantes 12.501 12.934

Total do passivo circulante 48.367 48.360
Não circulante

Empréstimos e financiamentos – leasing 2.356 3.007
Parcelamento de impostos 1.614 2.365
Partes relacionadas 120 7.465
Adiantamentos de Clientes 1.394 -
Provisão para contingências 1.507 1.480
Outros passivos não circulantes 5.569 7.849

Total do passivo não circulante 12.560 22.166
Patrimônio líquido

Capital social 29.586 29.586
Reservas de lucros 89.489 61.985

Total do patrimônio líquido 119.075 91.571
Total do passivo e patrimônio líquido 180.002 162.097

Demonstração dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Receita operacional líquida 58.394 39.091
Custo dos serviços prestados (20.214) (15.612)
Lucro bruto 38.180 23.479
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (2.876) (3.098)
Tributárias (88) (476)
Depreciação e amortização (8) (6)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.312) (835)
Provisão para contingências (27) (12)
Outras receitas, líquidas (594) (5)

(4.905) (4.432)
Resultado financeiro

Receitas financeiras 31 33
Despesas financeiras (4.181) (2.001)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 29.125 17.079
Imposto de renda e contribuição social

Corrente (1.621) (1.245)
Lucro líquido do exercício 27.504 15.834

Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em 
 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 27.504 15.834
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 27.504 15.834

Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital
social

Reserva 
legal

Reserva 
de Investi-

mentos

Prejuízos
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2019 29.586 5.113 56.038 - 90.737
Lucro líquido do exercício - - - 15.834 15.834
Constituição de dividendos - - - (15.000) (15.000)
Destinação do resultado 
do exercício - 42 792 (834) -
Saldos em 31/12/2019 29.586 5.155 56.830 - 91.571
Lucro líquido do exercício - - - 27.504 27.504
Destinação do resultado 
do exercício - 1.375 26.129 (27.504) -
Saldos em 31/12/2020 29.586 6.530 82.959 - 119.075

Demonstração dos fluxos de caixa exercícios findos em  
31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 27.504 15.834
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 1.269 835
Depreciações e amortizações 6.480 3.662
Juros provisionados 78 410
Provisão para contingências 27 12
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (11.076) (3.133)
Cauções e depósitos judiciais - 39
Outros (876) (192)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 757 (446)
Outorgas a pagar 643 201
Salários e encargos sociais 60 90
Impostos e contribuições a recolher 1.119 586
Juros pagos (78) (252)
Parcelamento de impostos (543) (285)
Outros (1.785) 2.527

Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais 23.579 19.888
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisições de imobilizado e intangível (8.944) (6.794)
Aplicação financeira (3.078) 36

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (12.022) (6.758)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos pagos (827) (1.185)
Partes relacionadas (9.900) (11.115)

Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento (10.727) (12.300)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 830 830
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 97 97
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 927 927
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 830 830

As Demonstrações Financeiras completas  
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Central de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa S.A.
CNPJ/MF nº 10.840.738/0001-10

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de reais)

Ativo 2020 2019
Circulante Reapresentado

Caixa e equivalentes de caixa 4 -
Aplicações financeiras 674 216
Contas a receber de clientes 3.073 3.906
Outros ativos circulantes 718 771

Total do ativo circulante 4.469 4.893
Não circulante

Partes relacionadas 55.321 44.919
Cauções e Depósitos Judiciais - 2
Imobilizado 19.755 25.263
Intangível 274 289
Direito de uso 48 11

Total do ativo não circulante 75.398 70.484
Total do ativo 79.867 75.377
Passivo
Circulante

Fornecedores 1.130 1.725
Empréstimos e financiamentos - leasing 9 12
Outorgas a pagar 985 761
Salários e encargos sociais 398 384
Impostos e contribuições a recolher 1.236 1.236
Parcelamento de impostos 228 169
Adiantamento de clientes 39 45
Outros passivos circulantes 2 3

Total do passivo circulante 4.027 4.335
Não circulante

Parcelamento de impostos 1.316 619
Partes relacionadas 18.561 19.074
Provisão para contingências 1.332 2.182

Total do passivo não circulante 21.209 21.875
Capital social 39.825 39.825
Reserva de lucros 14.806 9.342

Total do patrimônio líquido 54.631 49.167
Total do passivo e patrimônio líquido 79.867 75.377

Demonstração do resultado exercícios findos em 31/12/2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Reapresentado

Receita operacional líquida 22.443 22.420
Custo dos serviços prestados (16.507) (17.179)
Lucro bruto 5.936 5.241
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (393) (1.159)
Provisão para contingências 888 (36)

495 (1.195)
Resultado financeiro

Receitas financeiras 39 34
Despesas financeiras (245) (267)

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e 
da contribuição social 6.225 3.813
Imposto de renda e contribuição social

Corrente (761) (745)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 5.464 3.068

Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em  
31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 5.464 3.068
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 5.464 3.068

Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital
social

Re-
serva
legal

Reserva 
de Inves-
timentos

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 01/01/2019 39.825 503 5.771 - 46.099
Lucro líquido do exercício - - - 3.068 3.068
Destinação do resultado do exercício - 153 2.915 (3.068) -
Saldos em 31/12/2019 39.825 656 8.686 - 49.167
Lucro líquido do exercício - - - 5.464 5.464
Destinação do resultado do exercício - 273 5.191 (5.464) -
Saldos em 31/12/2020 39.825 930 13.876 - 54.631

Demonstração dos fluxos de caixa exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 5.464 3.068
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (39) 237
Depreciações e amortizações 8.945 5.770
Provisão para contingências (850) (181)
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (794) (1.567)
Cauções e depósitos judiciais (2) 65
Outros 689 381
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (595) (127)
Outorgas a pagar 224 540
Salários e encargos sociais 14 95
Impostos e contribuições a recolher - 625
Parcelamento de impostos 756 (15)
Outros (10) (7)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais 13.802 8.884
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível (3.459) (3.072)
Aplicação financeira (458) 9
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (3.917) (3.063)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas (9.889) (5.821)
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento (9.889) (5.821)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (4) -
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 -
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (4) -

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

As Demonstrações Financeiras completas  
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

ETR JARDIM GRAMACHO S.A.
CNPJ/MF nº 19.108.295/0001-42

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 10 15
Aplicações financeiras 140 3.068
Contas a receber de clientes 9.188 3.589
Impostos a recuperar 1.519 84
Outros ativos circulantes 680 465

Total do ativo circulante 11.537 7.221
Não circulante

Contas a receber de clientes - -
Partes relacionadas 6.606 5.102
Imobilizado 1.916 566
Direito de uso 382 709

Total do ativo não circulante 8.904 6.377
Total do ativo 20.441 13.598
Passivo
Circulante

Empréstimos e Financiamentos – leasing 355 324
Fornecedores 5.419 3.729
Salários e encargos sociais 366 242
Impostos e contribuições a recolher 2.919 1.201
Parcelamento de impostos 216 216
Adiantamentos de clientes 209 209
Outros passivos circulantes 83 78
Total do passivo circulante 9.567 5.998

Não circulante
Empréstimos e Financiamentos – leasing 62 417
Parcelamento de impostos 470 275
Partes relacionadas 582 -
Provisão para riscos - 47
Total do passivo não circulante 1.114 739

Total do passivo 10.681 6.737
Patrimônio líquido

Capital social 11.491 11.491
Ágio na emissão de novas ações 4.335 4.335
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.580 -
Prejuízos acumulados (12.646) (8.965)
Total do patrimônio líquido 9.760 6.861

Total do passivo e patrimônio líquido 20.441 13.598

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor  
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

Demonstração dos resultados exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Receita operacional líquida 43.692 38.775
Custo dos serviços prestados (46.342) (36.720)
Lucro bruto (2.650) 2.055
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas (15) (19)
Outros (483) 15

(498) (4)
Resultado financeiro

Receitas financeiras 1 1
Despesas financeiras (534) (185)

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social (3.681) 1.867
Imposto de renda e contribuição social

Corrente - -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (3.681) 1.867

Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em  
31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (3.681) 1.867
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (3.681) 1.867

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital 
social

Ágio na 
emissão 
de novas 

ações AFAC

Pre-
juízos 

acumu- 
lados Total

Saldos em 01/01/2019 400 4.334 (10.831) (6.097)
Integralização de Capital Social 11.091 - 11.091
Lucro líquido do exercício - - - 1.867 1.867
Saldos em 31/12/2019 11.491 4.334 - (8.964) 6.861
Lucro líquido do exercício - - - (3.681) (3.681)
Integralização de Capital Social - - 6.580 6.580
Destinação do resultado do exercício - - - - -
Saldos em 31/12/2020 11.491 4.334 6.580 (12.645) 9.760

Demonstração dos fluxos de caixa exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.681) 1.867
(Reversão) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (10) 315
Depreciações e amortizações 340 416
Juros provisionados 81 82
Provisão para contingências (47) -
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (5.589) 2.912
Outros (1.619) (2.207)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 1.690 (12.047)
Salários e encargos sociais 124 30
Impostos e contribuições a recolher 1.718 2.716
Juros pagos (81) (82)
Parcelamento de impostos 195 (65)
Outros 5 3

Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais (6.874) (6.060)
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisições de imobilizado e intangível (1.363) (92)
Aplicação financeira 2.928 (2.336)

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento 1.565 (2.428)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos pagos (354) (296)
Partes relacionadas (922) 8.790
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.580 -

Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de 
financiamento 5.304 8.494
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (5) 6
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15 9
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 10 15
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (5) 6

As Demonstrações Financeiras completas  
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

BC acredita que imunização será forte a partir de junho
Campos Neto: ‘Tivemos boas notícias de grandes de compras recentes de vacinas’ 

A sensação que se tem 
do Brasil atual é 
que há um mundo 

paralelo para parte da po-
pulação, incluindo aqui po-
líticos e gestores de cargos 
de comando em estatais. 
Enquanto isso, o Brasil está 
batendo a terrível marca de 
quase 500 mil mortos por 
Covid-19 e assistindo a uma 
campanha de imunização 
lenta.

Em um evento virtual 
no eB Talks, promovido 
pela eB Capital, sobre o 
cenário econômico para 
o Brasil e Agenda BC#, 
nesta segunda-feira, o pre-
sidente do Banco central, 

Roberto Campos Neto, 
voltou a dizer que as atuais 
medidas de distanciamen-
to social têm tido menos 
impacto sobre a econo-
mia. Isso porque os seto-
res produtivos já estariam 
mais adaptados a esse tipo 
de determinação dos go-
vernos regionais.

Sobre a campanha de 
imunização do Brasil, ele 
admitiu que média móvel 
de vacinação no país caiu 
um pouco devido à falta 
de insumos para a fabrica-
ção da vacina. No entanto, 
o presidente do BC   disse 
acreditar que a imunização 
será forte no país a partir de 

junho. “O que de fato está 
acontecendo em matéria de 
vacinação é menor do que 
esperávamos, mas tivemos 
boas notícias de grandes de 
compras recentes de vaci-
nas”. 

Campos Neto citou as re-
visões para cima do cresci-
mento da economia global 
neste ano. Ele acredita que 
se não fosse o aumento de 
casos de covid-19 na Índia e 
outros países asiáticos, no-
vas revisões de crescimento 
do PIB mundial estariam 
sendo feitas. Conforme a 
apresentação do presidente 
do BC, moedas dos países 
exportadores de commodi-

ties descolaram dos preços 
das commodities exporta-
das por eles.

Copom

Ele citou que na reunião 
do Comitê de Política Eco-
nômica (Copom), realiza-
da neste mês, foi decidido, 
por unanimidade, elevar 
a taxa básica de juros em 
0,75 ponto percentual, para 
3,50% a.a.  O comitê enten-
de que essa decisão reflete 
seu cenário básico e um 
balanço de riscos de vari-
ância maior do que a usual 
para a inflação prospectiva 
e é compatível com a con-

vergência da inflação para a 
meta no horizonte relevan-
te, que inclui o ano-calendá-
rio de 2022. “Sem prejuízo 
de seu objetivo fundamen-
tal de estabilização de pre-
ços, essa decisão também 
implica suavização das flu-
tuações do nível de ativida-
de econômica e fomento do 
pleno emprego”, sublinhou 
o texto da apresentação.

Neste momento, o cená-
rio básico do Copom indica 
ser apropriada uma norma-
lização parcial da taxa de 
juros, com a manutenção 
de algum estímulo mone-
tário ao longo do processo 
de recuperação econômica. 

O Comitê enfatiza, entre-
tanto, que não há compro-
misso com essa posição e 
que os passos futuros da 
política monetária poderão 
ser ajustados para assegu-
rar o cumprimento da meta 
de inflação.  Para a próxima 
reunião, o Comitê antevê a 
continuação do processo 
de normalização parcial do 
estímulo monetário com 
outro ajuste da mesma mag-
nitude. O Copom ressalta 
que essa visão continuará 
dependendo da evolução 
da atividade econômica, 
do balanço de riscos e das 
projeções e expectativas de 
inflação.
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