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Qual é o valor da 
sua startup?

Se você possui uma 

startup e tem uma 

reunião marcada 

com um potencial 

investidor para captar 

os recursos que a 

sua empresa precisa 

para crescer, evoluir e 

ganhar tração, surgem 

as duas perguntas 

possivelmente mais 

importantes no universo 

de startups: quanto vale 

minha startup? Qual 

porcentagem dela devo 

vender?
 

Valuation – avaliação 
fi nanceira em inglês – 
fornece o insight para 

lhe dar a resposta, ajudando 
você a colocar um valor sobre 
a sua startup e dando-lhe uma 
arma importante nas nego-
ciações. Informação é poder 
e quando se trata de aportes 
fi nanceiros, um valuation bem 
feito por especialistas é seu 
amigo e uma maneira certa de 
criar condições de concorrên-
cia equitativas ao falar com os 
investidores.

Essencialmente, valuation é 
o preço que um investidor iria 
pagar para possuir os fl uxos de 
caixa futuros da sua startup. 
Há vários modelos diferentes 
de calcular o valor de um ne-
gócio, mas em última análise, 
há apenas duas abordagens 
principais: o fl uxo de caixa 
descontado (FCD) e múltiplos 
do mercado. Embora se diga 
que um valuation é o que o 
mercado está disposto a pagar, 
uma avaliação intrínseca com 
base nos fundamentos de risco 
e crescimento ajuda a transmi-
tir aos investidores a história 
da sua startup e destacar a 
quantifi cação do seu potencial 
em três, cinco ou até 10 anos 
no futuro.

Esta importância de valu-
ation é o que Warren Buffet 
– o mais famoso investidor do 
mundo – estava apontando 
em sua citação acima: ter uma 

compreensão realista do valor 
do sua startup é fundamental 
para a tomada de decisão e 
planejamento. Mas valuation 
também tem uma terceira 
dimensão. Muitos startuppers 
presumem que só devem se 
preocupar com o quanto vale 
seu negócio se eles estão pen-
sando em levantar capital ou 
trazer novos sócios. No entan-
to, uma avaliação é muito mais 
do que um único número: é a 
chave para ter um “big picture 
view” da sua startup, mostran-
do onde você está e onde você 
está indo, bem como mapear os 
riscos, oportunidades e fl uxos 
de monetização no caminho.

Assim, a avaliação pode e 
deve ser utilizada como um 
driver de como gerenciar 
sua startup. O objetivo deste 
valor estimado é acompanhar 
a efi cácia do seu processo de 
tomada de decisão estratégica 
e fornecê-lo com a capacidade 
de controlar o desempenho e 
metas em termos de mudança 
estimada do valor, não somente 
em receita, custos e lucro. Isso 
ajuda você a possuir uma visão 
holística da sua startup e tomar 
decisões que são altamente 
impactantes para seu bottom 
line, ou seja, seu lucro líquido. 
Ele permite a você entender as 
dinâmicas sutis de seu negócio, 
gerenciar riscos e cenários e 
basicamente ter um plano de 
negócios mais inteligente.

Uma estratégia de gestão ba-
seada em valor irá diferenciar 
sua startup da concorrência e 
transformar a maneira como 
você e o mercado enxergam 
sua empresa. Um valuation – o 
que Buffet chama de “comple-
xo, mas extremamente impor-
tante, disciplina” – é a melhor 
ferramenta para traçar o futuro 
da sua startup: onde você está e 
onde você está indo, ajudando 
você a responder à pergunta 
fundamental: quanto vale 
minha startup? A resposta é 
importante para um investidor, 
mas também essencial para 
sua própria gestão fi nanceira.

 
(*) É consultor fi nanceiro

e diretor da Legacy Partners
(www.legacypartners.com).

Adam Patterson (*)

News@TI
Líder da indústria em MFPs inteligentes

@A Lexmark, líder global em soluções de imagens, foi novamente 
reconhecida como líder da indústria no fornecimento de impres-

soras multifuncionais inteligentes (Multifunction Peripheral) pela IDC, 
consultoria norte-americana especializada em tecnologia. O relatório 
IDC MarketScape: US “Smart” Multifunction Peripheral 2018 Vendor 
Assessment” analisa as estratégias e as capacidades atuais das em-
presas que fornecem MFP inteligentes nos EUA. O IDC MartketScape 
examina todo o ecossistema das MFPs inteligentes de cada fornecedor. 
Além da oferta de hardware, a análise incorpora softwares, serviços 
e amplitude, e profundidade de abordagem do mercado, bem como 
a estratégia geral da organização (Lexmark.com.br).

Algar Tech usa transformação digital para 
redirecionar o conceito de qualidade 

@A Algar Tech, multinacional brasileira que integra soluções de 
Gestão de Relacionamento com Clientes, de Ambiente de Tec-

nologia e de Serviços de Telecom, redesenhou sua metodologia para 
avaliar a qualidade do atendimento em algumas operações de contact 
center. Novos processos e indicadores combinam conformidade dos 
processos de atendimento com a efetiva satisfação do cliente fi nal. 
A evolução desse processo faz parte da estratégia de transformação 
digital da companhia, que com uso de tecnologias como design de 
serviços e analytics entende melhor como foi a experiência do cliente 
no atendimento. A mudança consiste em uma inversão de um modelo 
baseado em monitoria e reativo, para um modelo mais proativo que, 
além de medir a satisfação, dispara melhorias para cada situação 
específi ca. O foco deixa de ser uma nota de qualidade alta e passa a 
ser a satisfação do cliente após a interação.

Mobile representa mais de 70% do tempo 
online do brasileiro

@Os dispositivos móveis representam 73% do tempo online dos 
brasileiros. Além disso, o país é o segundo em relação aos minu-

tos gastos no celular por pessoa – são, em média, 4489 minutos. Os 
dados obtidos pelo estudo The Global Mobile Report, realizado pela 
comScore, apontam o crescimento do uso desses aparelhos no país 
e mostram que, para as empresas, estar no mobile não é mais uma 
opção. "Para atingir de forma certeira seus públicos-alvo e atingir mais 
sucesso em suas ações de marketing, as empresas precisam atuar 
onde os seus clientes estão, que é no mobile", explica Alessandro 
Ribas, CEO da Louyt – empresa espanhola que disponibiliza soluções 
em mobile marketing para mais de 24 países. Até então, para uma 
comunicação efi caz das marcas pelo celular, as empresas precisavam 
contratar programadores, designers e redatores, ou adaptar campa-
nhas de outros meios para o celular – ações com alto investimento 
e baixa conversão. Atualmente, no entanto, já existem ferramentas 
mais acessíveis que permitem que as empresas, independentemente 
de seus tamanhos, invistam em ações mobile para fi delizar clientes e 
impulsionar vendas. O mobile marketing pode ser usado por diversos 
nichos como uma estratégia para vender e fi delizar clientes de forma 
muito mais prática e com custo operacional baixo. A Louyt (www.
louyt.com), por exemplo, oferece uma plataforma para a criação de 
conteúdos 100% mobile, distribuição em diferentes canais e mensu-
ração de campanhas em tempo real.

Walter Sanches (*)

O termo indústria 4.0 nasceu na Alemanha e contempla me-
didas que visam aumentar e recuperar a competitividade 
industrial, usando como meio a aplicação de tecnologias, 

como a IOT, no chão de fábrica. Porém, não estamos falando de 
uma implantação propriamente dita, mas de uma jornada para 
melhoria da produtividade, sempre tirando proveito dos benefícios 
que o mundo digital pode trazer. Em minha visão, não se trata 
de um pacote que se compra, mas sim de um conceito bastante 
amplo para aplicar tudo que o "mundo digital" pode oferecer ao 
"chão de fábrica". E isso, sem dúvida, envolve uma grande mu-
dança de paradigma que, assim como tudo, tem prós e contras.

Primeiramente, a IOT e a transformação digital criam uma 
necessidade ainda maior de garantir que todas as informações 
relacionadas à produção estejam protegidas e não extrapolem 
barreiras, indo além de quem pode visualizá-las. Fora as questões 
de espionagem industrial, o cuidado deve ser redobrado quando 
ingressamos no mundo digital e na indústria 4.0. Códigos mali-
ciosos, cavalos de troia e outras ameaças veladas podem mudar 
a ordem de produção e até parar máquinas. Se isso já é desas-
troso hoje, imaginemos em um cenário 100% conectado, no qual 
qualquer falha de comunicação pode causar uma desorganização 
geral, atrasos em entregas, mudanças de rotas e muitos outros 
problemas. Por isso, esse cenário requer a adoção de controles 
específi cos. Outro ponto importante é que, ao mesmo tempo em 
os ativos digitais já estão sendo reconhecidos por sua relevância 
para os negócios, eles ainda são tratados em muitas companhias 
como caixas pretas, ou seja, ainda predomina o desconhecimen-
to acerca do real valor deste patrimônio. Assim, poucos ativos 
estão sob uma gestão mais organizada, o que demanda, de certa 
forma, uma mudança de comportamento por parte dos gestores, 
mesmo aqueles que não estão ligados diretamente à tecnologia.

Além disso, a indústria 4.0 também envolve desafi os relaciona-
dos à gestão dos recursos humanos, pois as competências terão 
que estar alinhadas com o uso de Big Data, Robôs Autônomos, 
Simulação, Integração de Sistemas, IoT, Segurança Cibernéti-
ca, Computação em Nuvem, Manufatura Aditiva ( impressão 
3D), Realidade Aumentada e outros conceitos que passarão a 
ser largamente utilizados nos próximos anos. Inclusive, uma 
pesquisa da McKinsey apontou justamente isto: que o desafi o 
nesse cenário todo é de caráter Cultural e de comportamento. 
Afi nal, são pessoas que decidem e infl uenciam a adoção de 
novas tecnologias.

Mas, e o Brasil? Conquanto seja difícil fazer comparações, a 
situação por aqui em termos de competitividade ancorada pela 

Uma transformação 
muito mais do que digital

Indústria 4.0 e IOT

A informatização e o alto nível de conectividade, que juntos dão origem ao conceito de IOT (Internet 
das Coisas), estão cada vez mais em pauta em todos os segmentos da economia. E não é diferente na 
indústria, setor no qual são crescentes os burburinhos em relação ao que é a Indústria 4.0 e como ela 
impacta no dia a dia das empresas e em seus processos fabris

tecnologia, mesmo em se tratando do maior mercado da América 
Latina e Caribe, não é das melhores, o que fi ca evidente no The 
Global Competetiveness Report 2016–2017 – World Economic 
Forum. 

Desta forma, para avançar nessa jornada, o primeiro passo 
para tornar um processo digital é "desmaterializá-lo" (acho que 
este termo ainda não consta em dicionários, mas gosto de usar 
essa palavra), ou seja, tirar suas características físicas e excluir 
tudo o que impede o crescimento exponencial, característico 
do "mundo digital". E para isso, é preciso estudar o processo e 
encontrar formas de automatizá-lo e até mesmo de simplifi cá-lo. 
A partir daí, todos os componentes do processo passam a fl uir 
muito rápido, tanto a circulação de documentos como a obtenção 
de informações sobre o processo para uso em Analytics, Big Data, 
entre outros. E nesse ponto, emergem benefícios, como rapidez 
na execução e controle nas variáveis do processo, como identifi -
cação de melhorias a partir dos dados gerados e a possibilidade 
analisar tudo o que acontece no seu ambiente fabril com base 
nessas informações.

É todo esse embasamento analítico que concede à indústria 
4.0 o poder de abranger e ingressar em mercados até então iné-
ditos e vender para outros países. As necessidades dos clientes 
fi cam muito mais evidentes e também podem ser muito melhor 
atendidas. Quebra-se um pouco o conceito de produtos fechados 
e de unidades de manutenção de estoque (SKU, sigla em inglês) 
e tudo se volta às especifi cidades. A produção pode ser mais di-
versifi cada, as vendas mais consultivas e fl exíveis e as respostas 
mais rápidas, respondendo a tal jornada do cliente. Será tudo isso 
também que preparará as empresas para atender o imediatismo 
dos clientes das gerações X e Y que estão vindo por aí, afi nal 
são eles os futuros compradores. Isto inclui as empresas B2B. 
E, por último, este cenário permite aprimorar o desempenho 
dos processos internos, com menos pessoas e maior velocidade.

Diante de tudo isso, o que fi ca evidente é que a indústria 4.0, 
antes de tudo, é uma questão estratégica – por refl etir o modo 
como a empresa "passará a pensar" e, assim sendo, não pode ser 
atribuída exclusivamente à direção de tecnologia das organizações 
e ao emprego da IOT, por exemplo. Temos aí uma transformação 
muito mais do que digital. Ainda há muito que evoluir.

(*) É superintendente de TI da Termomecanica, líder no setor de transformação 
de metais não ferrosos, cobre e suas ligas em produtos semielaborados e 

produtos acabados e que recentemente passou a fabricar também produtos em 
Alumínio.

3º Prêmio ABRADi 
Profi ssional Digital 
anuncia shortlist 
de 2018

Os jurados do 3o Prêmio ABRA-
Di Profi ssional Digital escolheram 
os três fi nalistas para cada uma das 
11 categorias do Prêmio.  A partir 
de agora, está aberta a última fase 
e, até o dia 2 de abril, o público 
pode entrar no site www.premio-
profi ssionaldigital.com.br e votar 
no fi nalista de sua preferência.  Os 
vencedores serão anunciados no 
dia 4 de abril, Dia do Profi ssional 
Digital, durante a festa de cele-
bração do #404DigitalDay. Além 
dos ganhadores das 11 categorias 
do Prêmio, também serão home-
nageados dois profi ssionais do 
mercado, ambos escolhidos pela 
importância de seu trabalho para 
o meio digital.

Os finalistas do 3o Prêmio 
ABRADi Profi ssional Digital con-
correram com mais de 600 pro-
fi ssionais indicados, um número 
20% maior do que o da edição 
anterior. No total, 14 estados tive-
ram profi ssionais recomendados, 
sendo que São Paulo liderou o 
número de indicações, seguido 
do Rio Grande do Sul e do Rio de 
Janeiro. No entanto, os estados de 
Roraima, Rio Grande do Norte e 
Mato Grosso do Sul se destacaram 
pelo engajamento do público para 
a votação.

“Na categoria Negócios os 3 
fi nalistas concorreram com 118 
profi ssionais; Planejamento teve 
87 indicações; e Business Intelli-
gence 68. Agora, para vencer na 
etapa fi nal, será necessário um in-
grediente a mais: a popularidade,  
pois a decisão fi nal é do público. 
Os profi ssionais que conseguirem 
o maior número de votos levarão os 
troféus”, comenta Daltro Martins, 
presidente da ABRADi-SP, regio-
nal que organiza o Prêmio ABRADi 
Profi ssional Digital (www.premio-
profi ssionaldigital.com.br).

 Demonstrações dos 
 Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo antes do IR e da CS (10.904) (98.125) (16.278) (104.942)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) 
 antes do imposto de renda e da CS 
  com o caixa líquido aplicado nas 
   atividades operacionais:
 Depreciações e amortizações – – 52 56
 Resultado de equivalência 
  patrimonial 8.924 60.595 (10.595) (3.103)
 Provisão para créditos 
  de liquidação duvidosa – 3.900 1.410 6.814
 Ajuste a valor justo das 
  propriedades para investimento – – 26.468 98.686
 IR e CS diferidos – – (2.676) (25.606)
 Baixa de imobilizado, intangível 
  e propriedades para investimento – 992 2.986 2.966
 Provisão para riscos cíveis, 
  tributários e trabalhistas 178 1.485 4.664 4.933
 Encargos financeiros 
  sobre financiamentos 9.027 13.438 18.958 23.958
 Provisão (reversão) para perdas 
  em investimentos (9.784) 16.997 (9.784) 16.997
 Rendimentos de títulos 
  e valores imobiliários (244) (357) (552) (614)
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
 Contas a receber de clientes – (441) (3.135) 2.868
 Estoques a comercializar – – (2.887) (2.477)
 Impostos a recuperar (8) 1.423 795 2.479
 Outros créditos 120 (15) (941) 7.167
(Decréscimo) acréscimo em passivos:
 Fornecedores 52 (1.626) (792) (5.584)
 Obrigações trabalhistas e tributárias 63 (4.130) 1.773 847
 Obrigações por aquisições de imóveis – – (2.936) (573)
 Estrutura técnica – – (1.616) 2227
 Outras contas a pagar – (596) (130) (6.835)
 IR e CS pagos – – (770) (4.546)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

 Juros pagos (16.199) (26.173) (18.554) (36.693)
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades operacionais (18.775) (31.919) (14.540) (19.747)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Títulos e valores mobiliários 61 (417) 211 (876)
Caixa líquido da incorporação 1 – – –
Partes relacionadas – 396 (1.160) (1.932)
Aumento (redução) de capital 
 em controladas/coligadas (20.871) (9.375) (67) –
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital 7.707 – (107) (68)
Baixa do investimento – 12.062 – 952
Aquisição/construção de 
 propriedades para investimento – – (1.786) (1.875)
Venda de propriedade 
 para investimento – – – 12.000
Acréscimo de imobilizado e intangível – – (12) (18)
Dividendos recebidos de controladas
 e coligadas 10.563 19.652 640 965
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
pelas atividades de investimento (2.539) 22.318 (2.281) 9.148
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação (pagamento), líquido 
 de empréstimos e financiamentos (24.424) (18.523) (27.341) (18.214)
Partes relacionadas 1.707 (5.227) – (5.227)
Transações entre sócios – – 1.889 –
Recursos capitalizáveis 43.995 31.416 43.995 31.416
Caixa líquido gerado pelas atividades 
de financiamento 21.278 7.666 18.543 7.975
(Redução) Aumento Líquido(a) 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (36) (1.935) 1.722 (2.624)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 97 2.032 2.397 5.021
No fim do exercício 61 97 4.119 2.397
(Redução) Aumento Líquido(a) 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (36) (1.935) 1.722 (2.624)

REP REAL ESTATE PARTNERS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. E CONTROLADAS
CNPJ: 08.572.741/0001-59

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

 Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Ativos 2017 2016 2017 2016
Circulantes 2.951 3.294 75.884 68.091
Caixa e equivalentes de caixa 61 97 4.119 2.397
Títulos e valores mobiliários 2.765 2.582 4.836 4.495
Contas a receber – – 10.722 8.997
Estoques de terrenos a comercializar – – 50.938 48.057
Impostos a recuperar – 369 2.211 2.167
Outros créditos 125 246 3.058 1.978
Não Circulantes 341.161 329.733 434.485 443.960
Partes relacionadas – – 6.324 5.164
Impostos a recuperar 377 – 9.521 10.360
Estoque de terreno a comercializar – – 10.096 10.090
Outros créditos – – – 139
Adiantamentos para futuro aumento 
 de capital 6.764 14.471 175 68
Investimentos 334.020 315.262 59.440 50.028
Propriedades para investimento – – 348.805 367.947
Imobilizado – – 95 118
Intangível – – 29 46
Total dos Ativos 344.112 333.027 510.369 512.051

Controladora Consolidado
Passivos e Patrimônio Líquido 
 e Recursos Capitalizáveis 2017 2016 2017 2016
Circulantes 117.452 31.621 161.787 53.149
Empréstimos e financiamentos 115.578 31.569 138.910 35.418
Fornecedores 52 – 5.118 5.909
Obrigações trabalhistas e tributárias 115 52 3.976 4.121
Obrigações por aquisição de imóveis – – 11.401 3.395
Contas a pagar com partes relacionadas 1.707 – – –
Estrutura técnica – – 2.383 4.177
Outros contas a pagar – – – 129
Não Circulantes 1.745 109.582 101.887 232.566
Empréstimos e financiamentos – 107.079 70.734 192.637
Obrigações por aquisição de imóveis – – – 10.942
IR e CS diferidos – – 19.939 22.615
Estrutura técnica – – 1.334 1.156
Provisão para perda com investimentos 42 978 – –
Provisão para riscos tributários, 
 cíveis e trabalhistas 1.703 1.525 9.880 5.216
Patrimônio Líquido 
 e Recursos Capitalizáveis 224.915 191.824 224.915 191.824
Capital social 198.308 198.308 198.308 198.308
Reserva de capital 20.373 20.373 20.373 20.373
Ações em tesouraria (702) (702) (702) (702)
Reserva de lucros – 5.416 – 5.416
Prejuízos acumulados (68.475) (62.987) (68.475) (62.987)
Total do patrimônio líquido 149.504 160.408 149.504 160.408
Recursos capitalizáveis 75.411 31.416 75.411 31.416
Patrimônio líquido e recursos 
 capitalizáveis atribuídos aos: 224.915 191.824 246.695 226.336
Proprietários da controladora 224.915 191.824 224.915 191.824
Participação dos não controladores – – 21.780 34.512
Total dos Passivos 
 e do Patrimônio Líquido 344.112 333.027 510.369 512.051

 Demonstrações do Resultado
Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita Operacional Líquida – 2.110 29.822 41.631
Custo dos Alugueis 
 e Serviços Prestados – – (6.681) (11.151)
Lucro Bruto – 2.110 23.141 30.480
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas gerais, administrativas 
 e comerciais (2.907) (15.553) (16.754) (27.482)
Resultado de equivalência patrimonial (8.924) (60.595) 10.595 3.103
Resultado nas operações 
 com controladas 9.784 (14.766) 12.028 (12.044)
Ajuste a valor justo de propriedades
 para investimento – – (26.468) (98.686)
Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas 4 5.890 580 6.345

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro (Prejuízo) Operacional antes
 do Resultado Financeiro (2.043) (82.914) 3.122 (98.284)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras (9.110) (15.753) (20.222) (28.070)
Receitas financeiras 249 542 822 1.203
Prejuízo antes do IR e da CS (10.904) (98.125) (16.278) (125.151)
IR e CS - correntes – – (1.528) (5.397)
IR e CS - diferidos – – 2.676 25.606
Prejuízo Líquido do Exercício (10.904) (98.125) (15.130) (104.942)
Atribuível aos: Controladores (10.904) (98.125)
Não controladores (4.226) (6.817)

(15.130) (104.942)

 Demonstrações do 
 Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo Líquido do Exercício (10.904) (98.125) (15.130) (104.942)
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado Abrangente Total 
 do Exercício (10.904) (98.125) (15.130) (104.942)
Atribuível aos: Controladores (10.904) (98.125)
Não controladores (4.226) (6.817)

(15.130) (104.942)

 Demonstrações das Mutações
 do Patrimônio Líquido

Capital
social

Reser-
va de 

capital

Ações 
em

tesou-
raria

Reservas de lucros
Prejuízos

acumu-
lados Subtotal

Recursos 
capitali-

záveis

Atribuível a
proprie-

tários da 
controladora

Partici-
pação dos 

não contro-
ladores

Total do
patri-

mônio
líquidoLegal

Retenção
de lucros

Saldos em 31/12/2015 198.308 20.373 (702) 5.416 35.138 – 258.533 – 258.533 24.332 282.865
Recursos capitalizáveis – – – – – – – 31.416 31.416 – 31.416
Transações com sócios - provisão 
para perdas em investimentos – – – – – – – – – 16.997 16.997
Prejuízo do exercício – – – – – (98.125) (98.125) – (98.125) (6.817) (104.942)
Absorção de prezuízos acumulados – – – – (35.138) 35.138 – – – – –
Saldos em 31/12/2016 198.308 20.373 (702) 5.416 – (62.987) 160.408 31.416 191.824 34.512 226.336
Recursos capitalizáveis – – – – – – – 43.995 43.995 – 43.995
Transações com sócios - provisão
 para perdas em investimentos – – – – – – – – – (6.740) (6.740)
Transações com sócios - 
 aumento de capital – – – – – – – – – 1.109 1.109
Transações com sócios – – – – – – – – – (2.875) (2.875)
Absorção de prezuízos acumulados – – – (5.416) – 5.416 – – – – –
Prejuízo do exercício – – – – – (10.904) (10.904) – (10.904) (4.226) (15.130)
Saldos em 31/12/2017 198.308 20.373 (702) – – (68.475) 149.504 75.411 224.915 21.780 246.695

A Diretoria Contador: Ricardo Buturi 
CRC 1SP267999/O-5

 Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

O Relatório da Administração, as Notas Explicativas e o Relatório dos
Auditores Independentes estão disponíveis na sede da Companhia.
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