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Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 24/04/2018. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.900, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assi-
naturas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu
a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para
secretario. Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse
à leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições dos dias 11, 12 e 13 de abril de 2018. Foi aprova-
da a lavratura da ata na forma de sumário, consoante disposto no artigo 130, § 1º, da
Lei 6.404/76. A seguir deu-se início à “Ordem do Dia”, item “a” do edital de convoca-
ção. O Sr. Presidente submeteu à discussão as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, representadas pelo Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados e Demonstrações de Fluxo de
Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documen-
tos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios
nas edições do dia 23 de março de 2018, tendo sido dispensado o aviso aos acionis-
tas, face ao que trata o parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atua-
lizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. A leitura dos documentos acima referidos foi
dispensada por todos os presentes. Após os esclarecimentos prestados, o Sr. Presi-
dente colocou em discussão e votação a matéria objeto do item “a” da ordem do dia,
tendo sido aprovada por unanimidade de votos as Demonstrações Financeiras e as
contas dos administradores da Companhia. Passando ao item “b” da “Ordem do Dia”
quanto à distribuição do resultado do exercício de 2017, ficou decidido o seguinte: (i) -
Homologação da distribuição antecipada dos dividendos de R$14.000.000,00; (ii) - O
saldo do resultado do exercício social fica a critério da Diretoria. Submetida a matéria à
discussão e aprovação dos acionistas presentes, foi à mesma aprovada por unanimida-
de de votos. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Pre-
sidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes,
dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 24 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA
- Empreendimentos e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia e André
Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o
nº 276.444/18-8, em 08/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA 
Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada na seção 
a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira da CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. em 30 de junho 
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre 
fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de 
arrendamento e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com observância às diretrizes 
contábeis estabelecidas pelo BACEN, que requerem o ajuste a valor presente da carteira 
de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insufi ciência de 
depreciação, classifi cada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa 
nº 3.e) às demonstrações fi nanceiras. Essas diretrizes não requerem a reclassifi cação das 
operações de arrendamento, que permanecem registradas de acordo com as disposições 
da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo, e de 
rendas e despesas de operações de arrendamento, embora resultem na apresentação 
do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o 
relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
esse respeito.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações fi nanceiras: 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições fi nanceiras autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando 
e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações 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 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles 
internos que identifi camos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de agosto de 2018
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Fabricio Aparecido Pimenta - Contador
CRC nº 1 SP 241659/O-9

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

A rubrica “Outras Obrigações- Diversas” apresenta a seguinte composição: (a) Refere-
se a valores de VRG recebidos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com 
base nos mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a 
que estão vinculados. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de férias e 13º salário 
no  valor de R$845 (R$659 em 2017), R$300 (R$210 em 2017) para pagamento de 
comissão de vendas, R$383 para pagamento de participação nos lucros aos empregados 
e R$465 (R$183 em 2017) a serem pagos a administração a título de remuneração. (c) 
Outros pagamentos referem-se substancialmente aos valores devidos aos fornecedores 
de bens e serviços relacionados com a aquisição de bens relativos às operações de 
arrendamento mercantil no valor de R$14.151 (R$23.335 em 2017) e R$1.204 (R$2.348 
em 2017) relacionados a fornecedores diversos não relacionados à operação de 
“leasing”. (d) Credores diversos referem-se substancialmente a recebimentos 
antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identificados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 30 de junho de 2018 e 2017 são relacionados a ações trabalhistas 
e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim sumarizados:
  Valor estimado Provisão
 Quantidade de ações de perda contábil
 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Provável 2 - 256 - 256 -
Possível 3 4 2.238 2.199 - 139
Total geral 5 4 2.494 2.199 256 139
O passivo contingente como perda provável no montante total de R$256 (R$0 em junho 
de 2017) refere-se a processos trabalhistas com condenação em segunda instância, 
aguardando fase de liquidação. O passivo contingente como perda possível no valor 
total de R$2.238 (R$2.199 em junho de 2017) refere-se a ações trabalhistas movidas 
por ex-empregados ou ex-prestadores de serviços buscando pretensos direitos 
trabalhistas. É importante salientar que tal montante corresponde a valores de processos 
em fase inicial, ou valores que, segundo a análise individual dos casos pelos consultores 
jurídicos externos, possivelmente não constituirão perda em função do estágio atual 
dos processos e/ou o posicionamento dos tribunais em relação às matérias discutidas. 
A Companhia não possuía contingências tributárias ou cíveis com probabilidade de 
perda “possível” ou “provável” em 30 de junho de 2018 e 2017.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 30 de junho de 2017 139
Constituições/Reestimativas 278
Pagamentos -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 417
Constituições/Reestimativas (161)
Pagamentos -
Saldos em 30 de junho de 2018 256

16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
IRPJ Refi s (a) - 64
IRPJ a pagar corrente 377 59
CSLL a pagar corrente 741 -
CSLL Refi s (a) - 85
Impostos s/ salários a recolher - 259
PIS Refi s (a) - 6
PIS a pagar corrente 9 11
COFINS Refi s (a) - 32
COFINS a pagar corrente 55 69
Outros impostos a recolher 555 122
IRRF a recolher 115 -
Total do Curto Prazo 1.852 707
Provisão para imposto de renda diferido (b) 6.971 5.181
Crédito tributário (IR Diferido) sobre adições temporárias (b) 9.485 6.640
IRPJ Refi s (a) 725 742
CSLL Refi s (a) 963 985
PIS Refi s (a) 67 68
COFINS Refi s (a) 359 368
Total do Longo Prazo 18.570 13.984
Total 20.422 14.691
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR 
Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de 
Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários 
da Marcação a Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) 
totalizando o valor de R$16.456 (R$11.821 em 2017), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de renda
e Contribuição Social 30/06/2018 30/06/2017
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 7.687 3.924
Alíquota Vigente 45% 45%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto
 IRPJ e CSLL de acordo com a alíquota vigente (3.459) (1.766)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes (1.021) (44)
Diferença de alíquota na constituição do
 crédido de CSLL s/ Diferenças Temporárias (i) 561 -
Outros 125 15
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (3.794) (1.795)
(i) Em 30 de junho de 2018, os créditos tributários foram constituídos à alíquota de 40% 
a fi m de efetuar a adequação à minoração da alíquota de CSLL de 20% para 15% a partir 
de 01 de janeiro de 2019, com o fi nal da vigência da Lei nº 13.169/15.

a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até 
sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas 
a apuração das exigibilidades de Patrimônio de Referência e o índice de Basileia:
 30/06/2018 30/06/2017
Patrimônio de referência para comparação com
 os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 42.833 36.159
Patrimônio de Referência Nível I 42.833 36.159
Patrimônio Líquido 43.275 36.642
Ajustes Prudenciais (Resolução CMN nº 4.192/13) (442) (483)
Patrimônio de Referência Nível II - -
Ativos ponderados pelo Risco (a)
RWACPAD (anteriormente PEPR) 3.441 4.271
RWACAM (anteriormente PCAM) 1.743 1.874
RWAJUR1 + RWAJUR2 (anteriormente PJUR1+PJUR2) 5.066 3.032
RWAOPAD (anteriormente POPR) 5.715 5.341
Patrimônio de Referência
 mínimo exigido (RWA x 8,625%) (a) 15.965 14.518
Adicional de Conservação de Capital Principal (1,875% s/ PR) (b) 3.471 1.962
Patrimônio de Referência Mínimo Exigido Total 19.436 16.480
Índice de Basileia 23,14% 23,04%
Saldos Utilizados para cálculo do RWA 185.101 156.955
Exposição ao risco de crédito – RWACPAD (anteriormente PEPR) 39.900 46.173
Ativos de câmbio – RWACAM (anteriormente PCAM) 20.209 20.264
Ativos indexados a juros pré – RWAJUR1 (anteriormente PJUR1) 35.548 19.081
Ativos indexados a cupom cambial –
 RWAJUR2 (anteriormente PJUR2) 23.188 13.697
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD (anteriormente POPR) 66.256 57.740
(a) Em 30 de junho de 2017 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referência 
Mínimo Exigido era de 9,25%; (b) Em 30 de junho de 2017 o percentual para cálculo do 
adicional de conservação de Capital Principal era de 1,25%. Em 30 de junho de 2018 e de 
2017, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$23.397 e em R$19.679, 
respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 30/06/2018 30/06/2017
Despesas de comunicação (76) (86)
Despesas de água, energia e gás (12) (11)
Despesas de aluguéis (111) (97)
Despesas de manutenção e conservação de bens (6) (4)
Despesas de material (10) (17)
Despesas de processamento de dados (541) (413)
Despesas de promoções e relações públicas (91) (4)
Despesas de publicações (64) (3)
Despesas de seguros (40) (46)
Despesas de serviços de terceiros (340) (462)
Despesas de serviço técnico especializado (339) (225)
Despesas de transporte (134) (184)
Despesas de viagem ao exterior (131) (104)
Despesas de viagem ao País (21) (51)
Despesas com emolumentos judiciais e cartorários (39) (50)
Despesas com refeições (30) (37)
Despesas com amortização do intangível (44) (44)
Depreciação de bens de uso próprio (98) (43)
Outras despesas administrativas (a) (674) (570)
Total (2.801) (2.451)
(a) A rubrica “Outras despesas administrativas” refere-se a diversos itens, sendo os mais 
relevantes, despesas bancárias R$162 (R$93 em 2017), encargos de pagamento de captações 
em atraso R$342 (R$180 em 2017), associações de classe R$54 (R$39 em 2017) e 
armazenamento R$67 (R$102 em 2017).
25. Outras Receitas Operacionais
 30/06/2018 30/06/2017
Valor proporcional de contraprestação (a) 4.129 2.858
Blind-Discount - descontos obtidos - 345
Juros ativos 10 23
Receita com comissões - 9
Descontos obtidos - 1
Encargos 84 3
Outras 388 336
Total 4.611 3.575
a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos 
aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. Os recebimentos 
destas parcelas estão assegurados pelo Termo de Recebimento e Aceitação Parcial, assinado 
entre as partes.
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais
Outras Despesas Operacionais 30/06/2018 30/06/2017
Descontos concedidos (34) (18)
Provisão para contingências (nota 15) 162 (139)
Outras (1.883) (16)
Total (1.755) (173)
27. Resultado não Operacional
Descrição 30/06/2018 30/06/2017
Receitas de danos e reparos 102 80
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 629 1.559
Desvalorização de outros valores e bens 1.729 87
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (1.782) (1.616)
Outras receitas não operacionais - 11
Outras despesas não operacionais (b) - (356)
Total 678 (235)
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na 
venda de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de 
Arrendamento Mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição 
de provisão para redução ao valor recuperável de ativos “Impairment” (nota 10 – Outros 
Valores e Bens).

  Nova Cessão/ Apropriação
Rendas antecipadas 30/06/2017 Recebimentos ao Resultado 30/06/2018
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 9.338 775 (4.070) 6.043
Recebimentos Antecipados
 de Contraprestações 267 151 (267) 151
Total 9.605 926 (4.337) 6.194
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, 
caput e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no 
Artigo 25, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 
30 de abril de 2018, que foi aprovada pelo BACEN em 14 de junho de 2018, o aumento de 
capital social, mediante capitalização da reserva de lucros, no valor de R$2.434, passando 
este de R$17.257, para R$19.691, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, da Lei das S/A. O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias 
escriturais sem valor nominal, apresentando a seguinte composição:
 30/06/2018 30/06/2017
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 100,00% 14.648.277 19.691 100,00% 14.648.277 17.257
Executive Personal
 Computer EUA 0,00% 1 0,001 0,00% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 19.691 100% 14.648.278 17.257
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do 
período no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas 
são assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido 
ajustado, de acordo com a legislação societária. Em 30 de junho de 2018, assim como nos 
períodos anteriores, os acionistas optaram por utilizar os dividendos para constituição de 
reserva para fortalecimento do Patrimônio Líquido da Companhia, que será ratifi cado em 
Assembleia Geral Ordinária, assim como nos exercícios anteriores.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados de sua Matriz e coligada nos Estados Unidos 
da América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, e seus saldos estão a 
seguir enumerados:
 30/06/2018 30/06/2017
  Curto Longo Curto Longo 
Tipo Moeda prazo prazo  prazo prazo
Dívida Subordinada (nota 22) US$ - - 4.387 -
Empréstimo TCC (a) US$ 11.174 16.327 5.996 7.776
(a) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto a Tokyo Century 
Corporation, acionista da controladora da CSILATINA Arrendamento Mercantil. Durante o 
semestre fi ndo em 30 de junho de 2018 a remuneração dos administradores totalizou 
R$1.089 (R$808 em 2017), esses valores estão registrados na rubrica de Pró-Labore. Há 
ainda saldo de provisão de anos anteriores no valor de R$465 a ser pago integralmente 
até fevereiro de 2021. A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de 
contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave da 
administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível 
II, quando aplicável, para apuração dos limites operacionais.
 30/06/2018 30/06/2017
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida
 Subordinada 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% - - 4.387 -
Total     - - 4.387 -
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º 
de março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto 
de normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à 
estrutura de capital das instituições financeiras. Conhecidas como Basileia III, as novas 
regras buscam aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de 
eventuais crises, fortalecendo a estabilidade financeira e aumentando a quantidade e 
a qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam dos seguintes assuntos: 
• Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência 
- PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Resolução CMN nº 4.193/13).; • 
Nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando 
requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional 
de Capital Principal (Resolução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam 
melhorar a qualidade do capital das instituições financeiras, restringindo a utilização 
de instrumentos financeiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela 
dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa 
liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou dificuldade de mensuração 
do seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos 
intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente àquelas 
que atuam no ramo segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos 
de capital estabelecem porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e 
constituem requerimentos de capital a serem observados pelas instituições financeiras, 
e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal   5,125 5,75 6,375 7,0
 (mínimo + adicional) (a) 4,5% 4,5% a 5,75% a 7,0% a 8,28% a 9,5%
Nível I (mínimo   6,625 7,25 7,875 8,5
 + adicional) (b) 5,5% 5,5% a 7,25% a 8,5% a 9,75% a 11,0%
PR (mínimo   10,5 a 10,5 a 10,5 a 10,5 a
 + adicional) (c) 11,0% 11,0% 11,125% 11,75% 12,375% 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - 
composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a 
instituição em funcionamento; e c) PR (Patrimônio de Referência) - composto pelo Nível I 
e por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento 
da instituição. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital 
suplementar de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de 
transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos 
ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme 
as condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar 

a) Nos semestres fi ndos em 30 de junho de 2018 e de 2017, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 30/06/2017 Constituição Reversão 31/12/2017 Constituição Reversão 30/06/2018
Imposto de Renda e Contribuição Social  – Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 3.510 1.761 - 5.271 - (487) 4.784
Crédito Tributário - Base da CSLL 819 - (396) 423 - (344) 79
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 9.357 - (130) 9.227 - (89) 9.138
Total 13.686 1.761 (526) 14.921 - (920) 14.001
Imposto de Renda e Contribuição Social –  Passivo
IR/CSLL Diferidos sobre diferenças temporárias (6.640) (1.930) - (8.570) (915) - (9.485)
Provisão para IR sobre Superveniência (5.181) (765) - (5.946) (1.025) - (6.971)
Total (11.821) (2.695) - (14.516) (1.940) - (16.456)
Impostos diferidos líquidos 1.865 (934) (526) 405 (1.940) (920) (2.455)

b) Projeção de realização de impostos diferidos
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 316 1.714 1.383 1.427 981 848 789 833 710 137 9.138
Diferenças Temporárias 1.125 1.252 589 24 - - - - - - 2.990
Total do IR Diferido Ativo 1.441 2.966 1.972 1.451 981 848 789 833 710 137 12.128
Créditos Tributários de Contribuição Social
Base Negativa de Contribuição Social 79 - - - - - - - - - 79
Diferenças Temporárias 676 750 353 15 - - - - - - 1.794
Total da CSLL Diferida Ativa 755 750 353 15 - - - - - - 1.873
Total 2.196 3.716 2.325 1.466 981 848 789 833 710 137 14.001

Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência/insufi ciência de 
depreciação de bens sobre operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento 
diferenciado de forma a não produzirem efeitos no momento das verifi cações para 
constituição e manutenção do registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de 
realização do crédito tributário, portanto, deve desconsiderar o prejuízo gerado pela 
superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Resolução CMN nº 
3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). Ao dispensar a verifi cação 
do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi scais ocasionados pela 
receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condição especial somente 
aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização 
dos créditos tributários acima, exclui os resultados oriundos de Superveniência de 
Depreciação, contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, 
a Companhia, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, 
instituído pela Lei nº 11.941/09. O programa Federal incluiu débitos administrados pela 
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 
de novembro de 2008. O efeito bruto no resultado, em decorrência da redução de juros e 
multa, foi de R$378 mil. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre 
recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em operações de clientes. A opção pelo 
parcelamento dos débitos fi scais e previdenciários foi efetivada em novembro de 2009, com 
o valor total de R$2.864 dividido em 180 parcelas de R$15, atualizadas mensalmente pela 
taxa de juros Selic. O presente acordo encontra-se em dia até o término do 1º semestre de 

2018. Foram pagas 104 parcelas, restando um saldo remanescente de R$2.114 (R$2.350 
em junho de 2017), conforme quadro abaixo:
 30/06/2018 30/06/2017
IRPJ 725 806
CSLL 963 1.070
PIS 67 74
COFINS 359 400
Total REFIS 2.114 2.350
Tributo Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 94 54 (81) 67
COFINS 503 289 (433) 359
CSLL 1.277 764 (1.078) 963
IRPJ 990 579 (844) 725
Total 2.864 1.686 (2.436) 2.114
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento 
mercantil recebidas antecipadamente no valor de R$151 (R$267 em 2017) e a cessão 
de parcelas de arrendamento mercantil feita com instituição financeira em 2016 e 
2017. Na cessão de parcelas de arrendamento realizada com instituição financeira 
sem retenção de risco, o resultado apropriado pela fluência do prazo de vencimento 
em 2018 foi de R$4.070 (R$2.564 em 2017) restando saldo a apropriar de R$6.194 
(R$9.605 em 2017), conforme quadro abaixo:

André Romero (*)

Mas, cabe destacar que venda é uma 
questão de estratégia, e não um dom 
ou obra do acaso. Quem vende muito 

sempre tem seus segredos. Por isso, listei 
aqui os sete mais importantes.

1 - Organização: Ninguém gosta de en-
trar em uma loja bagunçada e escura. O 
ambiente precisa ser convidativo para uma 
experiência agradável. E, nesse sentido, 
várias coisas interferem, como a localiza-
ção, o atendimento e as informações que o 
comprador encontra. O varejo precisa ser 
bem organizado, facilitando o processo de 
busca pelos produtos.

2 - Auto serviço: Uma das tendências que 
se observa hoje é o auto varejo. Em um 
ambiente mais intuitivo, o cliente fi ca livre 
e à vontade para procurar o que deseja, 
sem a abordagem de vendedores. Facilitar 
o processo dentro da loja, com organizações 
setoriais, aumenta os níveis de satisfação no 
momento da compra e faz com que o cliente 
queira voltar. Para isso, é preciso planejar a 
jornada do cliente para evitar que ele entre 
e saia de mãos vazias. 

3 - Lucratividade x giro: Conhecer as 
categorias de produtos e separá-los com 
base na lucratividade de cada item também 
é essencial para garantir aumento nas ven-
das. Os locais de maior impacto devem ser 
destinados aos produtos de maior margem 
de lucro. Já nos locais de menor impacto, 
devem estar o produtos de maior giro. Já 
há uma procura natural por eles, não sendo 
necessário conquistar o cliente.

4 - Adequação ao cliente: Deve-se ter 
atenção em relação ao perfi l de consumo 
de cada item. Um produto destinado a 
idosos e gestantes, por exemplo, não deve 

Sete passos para turbinar 
as vendas no varejo

Vender mais é o sonho de todo varejista. Independentemente do porte ou do segmento, o que 
vendedores e empreendedores querem é encantar os clientes e fazê-los comprar sempre mais

ser colocado na parte inferior das gôndolas, 
forçando-os a abaixar. Já os produtos desti-
nados às crianças devem estar à altura dos 
olhos delas. É preciso pensar sobre todos os 
produtos, baseando-se no perfi l de cliente 
e tipo de consumo.

5 - Cross selling: Outra estratégia funda-
mental é a venda casada. Tem sempre um 
produto que leva a outro e, é importante 
que eles sejam colocados próximos, impul-
sionando as vendas. É o clássico exemplo 
da cerveja no “cantinho do churrasco”. Isso 
facilita a vida do comprador e aumenta a 
rentabilidade do varejista.

6 - Promoções: O varejo precisa criar 
espaços estratégicos para elas. Pode 
ser uma ilha, uma ponta de gôndola 
ou de corredor. Além de alavancarem 
as vendas dos produtos que estão com 
altos estoques ou que tem boa margem 
de lucro, elas ajudam a atrair público e 
a identificar os setores. Outro recurso 
importante são os promotores de vendas, 

que geram experimentação e pontos de 
contato com a marca.

7 - Experiência: Criar experiências no 
momento da compra é o grande desafi o 
para quem deseja alavancar o negócio. Em 
tempos de modernidade, onde as compras 
podem ser feitas com apenas um click, sem 
sair de casa, ter o shopper no ponto de ven-
da é uma oportunidade única de encantar. 

Por fi m, é preciso considerar que as pes-
soas querem vivenciar a compra, podendo 
pegar, sentir, experimentar o que desejam 
levar para a casa. Quem briga apenas por 
preço está fadado ao insucesso. O varejo re-
quer estratégias que levem em consideração 
a jornada do cliente e suas preferências. A 
união entre varejo e indústria tende a ser 
enriquecedora para ambos os lados. 

Quem usa a informação a seu favor, tur-
bina as vendas.

(*) - É diretor da Red Lemon Agency, agência espe-
cializada em comunicação, fi eld marketing e ações 

promocionais (http://redlemon.agency).

Divulgação


