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Cinco itens que fazem uma empresa ser amada
pelos seus colaboradores
do que contar com uma equipe
que realmente abraça a cultura,
absorvendo-a naturalmente. Para
isso, não é necessário pregar os
valores na parede, mas eles devem
ser vividos no dia-a-dia, em todas
as tarefas.
Os colaboradores que vivenciam essa
realidade fazem o dia render e trabalham focados em entregar o melhor
aos clientes. A cultura deve propiciar o
desenvolvimento da responsabilidade
desde cedo, com o apoio dos líderes,
para que o indivíduo se sinta preparado
suficientemente para sugerir e tomar
decisões. No final, os resultados são
visíveis: quando a instituição cresce, as
pessoas crescem junto.
2. Qualidade de vida - Em um país
em que o emprego tradicional
tem diminuído a cada ano, benefícios como vale-transporte,
vale-refeição ou alimentação,
auxílio combustível e plano de
saúde ainda fazem os olhos dos
trabalhadores brilharem. Entretanto, essa é uma visão limitada
do que uma empresa pode de fato
oferecer ao colaborador.
Um dos fatores essenciais para a qualidade de vida de um funcionário hoje é
ter liberdade para exercer suas tarefas da
forma que desejar, no momento em que
se sentir mais confortável, sem uma rotina
fixa, com voz dentro de seu time e autonomia para escolher o melhor caminho.

Além disso, a infraestrutura também
pode ser mais confortável, com áreas de
descanso e de lazer, além da disponibilização de serviços de empresas parceiras,
como academias, clubes, restaurantes,
cinemas, entre outros.
3. Hierarquia horizontal e reconhecimento - Grande parte do sucesso
de uma empresa moderna é o
tratamento horizontal, que permite à equipe ter liberdade para
discutir e dialogar sobre as tarefas
e projetos, tendo a liderança como
um apoio para guiar as decisões
ao invés de apenas cobrar. Para
isso, o feedback constante é uma
ferramenta básica que funciona
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como uma bússola, com o objetivo
de identificar o que está evoluindo
e o que não está, e corrigir a rota.
Esse tipo de ambiente promove uma
competitividade do colaborador com
ele próprio e faz com que os destaques
tenham oportunidade de crescer, com
base na meritocracia. Uma consequência
desse sucesso é a criação de lideranças
jovens, abertas a críticas e sugestões.
4. Processo seletivo desafiador Quem almeja uma vaga deve estar
preparado para o que lhe espera.
Independentemente da forma
de captação de candidatos, seja
por indicação, hunting, atração
e campanhas de comunicação, o
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Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Nota
2017
2016 Passivo
Nota
2017
2016
Nota
2017
2016
Ativo
(reapresentado)
(reapresentado) Receitas (despesas) operacionais
(reapresentado)
Circulante
56.819
861 Circulante
39
3 Despesas administrativas
8
(377)
(113)
Caixa e equivalentes de caixa
4
33
16 Fornecedores
14
– Despesas tributárias
(18)
(3)
Aplicações financeiras
5
1.202
834 Obrigações sociais e fiscais
22
1 Outras receitas
9
552
–
Adiantamento a fornecedores
–
11 Contas a pagar
3
2 Lucro/(prejuízo) operacional antes do
Estoque de imóveis
6 55.579
– Patrimônio líquido
56.780
46.632 resultado financeiro e dos impostos
157
(116)
Impostos a recuperar
5
– Capital social
7.1 60.000
60.000 Resultado financeiro
57
5
Não circulante
–
45.774 (-) Capital social a integralizar
7.1 (3.122)
(13.256) Receitas financeiras
(2)
(1)
Estoque de imóveis
6
–
45.774 Prejuízos acumulados
(98)
(112) Despesas financeiras
Total do ativo
56.819
46.635 Total do passivo e patrimônio líquido
56.819
46.635 Lucro/(prejuízo) operacional antes do
IRPJ e da contribuição social
212
(112)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Imposto de renda e contribuição social
10
(198)
–
1. Contexto operacional – A Meribaspe Empreendimentos Imobiliários Pronunciamento Descrição
Vigência
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
14
(112)
SPE S/A foi constituída em 29/04/2015, e tem como objeto específico o IFRS 16 –
Refere-se à definição e a orienta- Exercícios anuais Lucro/(prejuízo) líquido por ação
0,0002
(0,0019)
planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, Arrendamento
ção do contrato de arrendamento iniciados a partir
Demonstrações do Resultado Abrangente
locação e especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será mercantil
de 01/01/2019.
previsto na IAS17.
2017
2016
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 1.835, 31.536, 10.247, O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 01/01/2018, a todas as empresas
Lucro/(prejuízo)
líquido do exercício
14
(112)
23.833, 21.389, 2.502, , e 112.456 todas registradas perante o 18º Oficial que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
Resultado
abrangente
do
exercício
14
(112)
de Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 16 a AdmiDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
à Pirajussara nº79, Butantã. O endereço da sede da Companhia é na Rua nistração da Companhia aguarda a edição do correspondente normativo no
Capital social Prejuízos
Hungria, nº 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 25, Jardim Europa, CEP Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas demonstraIntegra- a inte- acumu01455-000, São Paulo-SP. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. Base de ções financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia está aguarlizado
gralizar
lados Total
Nota
apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo dando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
6.000
(879)
– 5.121
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar os efeitos em Saldos em 01/01/2016
Aumento
de
capital
social
7.1
54.000
(54.000)
–
–
médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de caixa – Con41.623
– 41.623
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e templam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras Integralização de capital
Prejuízo
do
exercício
–
(112)
(112)
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con- de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Saldos em 31/12/2016
60.000 (13.256)
(112) 46.632
tábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
2017
2016 Lucro líquido do exercício
–
–
14
14
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas
(reapresentado) Integralização de Capital
–
10.134
– 10.134
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas Caixa e bancos (i)
33
16 Saldos em 31/12/2017
60.000 (3.122)
(98) 56.780
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram Total
33
16
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 5. Aplicações financeiras
2017
2016
2017
2016
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas
(reapresentado)
(reapredemonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas Itaú – Soberano DI LP (i)
1.202
834
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
sentado)
e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e Total
1.202
834
14
(112)
pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise de recu- A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(57)
(5)
perabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos para determi- em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em Rendimentos das aplicações financeiras
Variação nos ativos e passivos operacionais:
nação de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas operações compromissadas (LFT). 6. Estoque de imóveis:
(Aumento)
diminuição
de
ativos
operacionais:
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos Tipo de projeto
Uso Misto Adiantamento para aquisição de terreno
– 5.019
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabi- Localidade
São Paulo-SP Adiantamento a fornecedores
11
(11)
lístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas esti- Data de início do projeto
Novembro de 2015 Estoque de imóveis
(9.805) (45.774)
mativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das demonstra- Início das obras
Abril de 2018 Despesas antecipadas
–
78
ções financeiras foi autorizada pela Diretoria em 02/03/2018. 2.2. Moeda Percentual do projeto que já foi construído
0% Impostos a recuperar
(5)
–
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares Data de conclusão do projeto
Março de 2020 Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
de Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não Composição do custo do estoque
2017
2016 Fornecedores
14
–
possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A Custos de construção
5.120
1.098 Obrigações sociais e fiscais
21
(3)
Companhia encontra-se em fase de desenvolvimento do empreendimento Custo de aquisição – terreno
42.420
42.612 Contas a pagar
1
2
imobiliário, portanto, não apresenta receitas da atividade fim, somente des- CEPAC – Potencial Construtivo (i)
5.357
– Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(9.806) (40.806)
pesas necessárias à sua constituição e manutenção, bem como receitas Custos com impostos e taxas
2.682
2.064 Fluxo de caixa das atividades de investimento
financeiras as quais foram reconhecidas seguindo o regime de competência. Total
55.579
45.774 Aquisição das aplicações financeiras
(4.700) (1.020)
2.3. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem i) Em dezembro de 2017 a companhia adquiriu da Associação Educacional
Resgate das aplicações financeiras
4.389
191
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que Irmãs Salesianas de São Paulo, o saldo de potencial construtivo correspon- Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (311)
(829)
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente dente a uma área de 3.749,53 m2 pelo valor de R$5.344, acrescidos das Fluxo de caixa das atividades de financiamento
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido despesas de registro em cartório no valor de R$13. O projeto prevê a cons- Integralização de capital
10.134 41.624
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por- trução de uma torre de uso misto composta de 40 pavimentos com 2 subso- Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa los, térreo, mezanino, teatro, 4 sobressolo. Serão 14 andares de escritórios de financiamento
10.134 41.624
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses que serão alugados e posteriormente vendidos e 15 andares unidades resi- Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas denciais com pavimento de lazer que serão vendidas. A intenção da admi- equivalentes de caixa
17
(11)
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.4. nistração é a venda total do imóvel e por esta razão o mantem contabilizado Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
16
27
Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas em estoque. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redu- Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
33
16
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o ção ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de
2017
reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financei- laudos específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que
729
ros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A levam em conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com Outras receitas
57
Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Adminis- Receitas financeiras
786
o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros tração analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de Total da base de cálculo dos tributos
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia perda. 7. Patrimônio líquido – 7.1 Capital Social: Em 31/12/2017 e 2016, o Imposto de renda e contribuição social debitados ao resultado:
(189)
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais pas- capital social é de R$60.000 representado por 60.000.000 ações ordinárias Imposto de renda e contribuição social – 24%
Imposto de renda adicional – 10%
(9)
sivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido sem valor nominal e estão assim distribuídas:
Total
(198)
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento iniQuantidade de ações
Parti(198)
cial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através Acionistas
ordinárias (unidades)
cipação IRPJ e CSLL correntes
–
do método de juros efetivos. 2.5. Estoques: Composto pelo menor valor SDI Administração de Bens Ltda.
60.000
0,10% IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido
(198)
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto Tellus IV Participações S.A.
59.940.000
99,90% Total
pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos Total
60.000.000
100,00% 11. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da
gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O imóvel a Em julho de 2016 os acionistas decidiram aumentar o capital da Compa- Companhia, informados na Nota Explicativa 7, bem como as empresas que
comercializar está apresentado no ativo circulante pois a Administração pre- nhia de R$6.000 para R$60.000, mediante a emissão de 54.000.000 novas fazem parte do grupo societário dos controladores. O estatuto social da
tende iniciar a venda das unidades dentro do próximo exercício. 2.6. Redu- ações ordinárias, totalmente subscritas a serem integralizadas em moeda Companhia não prevê remuneração para a sua diretoria. As operações com
ção ao valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos corrente nacional. 7.2. Destinação do resultado: Não houve destinação no partes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com os servia cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se exercício devido a Companhia ter apresentado prejuízo. De acordo com o ços de gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então estatuto social da Companhia, o lucro líquido apurado em cada balanço terá imobiliário com a SDI no total de R$263 (zero no exercício de 2016). 12. Inso valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor a destinação que a Assembleia Geral estabelecer. 8. Despesas adminis- trumentos financeiros – 12.1. Gestão de risco de capital: A Companhia
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperá- trativas – A composição das despesas administrativas é conforme segue: administra seu capital para assegurar que possa continuar com suas atividavel estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.7. Passivo
2017
2016 des normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes
circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, Serviços de terceiros
(169)
(37) interessadas ou envolvidas em suas operações por meio da otimização do
registradas pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encar- Propaganda e publicidade (i)
(117)
– patrimônio. 12.2. Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo
gos financeiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa Anúncios e publicações
(32)
(57) gerenciamento do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um
efetiva de juros. 2.8. Tributos – Imposto de renda, contribuição social, Fretes e carretos
(16)
(6) modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento
PIS e COFINS: Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia Fotocópias
(15)
(3)
optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido, cuja base de Despesas indedutíveis
(15)
– das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo
apuração do imposto de renda e da contribuição social é calculada à razão Outras despesas
(13)
(10) prazos. A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas
de 32% sobre as receitas brutas provenientes da prestação de serviços e Total
(377)
(113) reservas, linhas de crédito bancárias e linhas de crédito para captação de
100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre as quais se aplica a ii) Em maio de 2017 a Companhia contratou a empresa Execution Comu- empréstimos que julgue adequados, por meio do monitoramento contínuo
alíquota regular de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o imposto de nicação S/A para assessoria em campanha publicitaria do leilão de móveis dos fluxos de caixa previstos e reais e pela combinação dos perfis de venrenda e de 9% para a contribuição social; por esse motivo, a Companhia e equipamentos, conforme mencionado na Nota Explicativa 9. 9. Outras cimento dos ativos e passivos financeiros. Em 31/12/2017 e 2016 a Comcontabiliza apenas o imposto de renda e a contribuição social correntes com receitas – Nos imóveis adquiridos pela Companhia em 2015 haviam móveis panhia não possuía instrumentos financeiros derivativos. 13. Provisão para
recolhimento diferido sobre as diferenças temporárias provenientes das e equipamentos, os quais foram avaliados e leiloados pela Sold Representa- demandas judiciais – Atualmente a Companhia não é parte integrante em
receitas, incluindo a respectiva parcela de PIS (“Programa de Integração ção Comercial e Negócios Ltda., empresa especializada em leilões, contra- nenhum processo judicial, não registrando, portanto, provisão para demanSocial”) e Cofins (“Contribuição para Financiamento da Seguridade Social”). tada pela Companhia. Os móveis e equipamentos foram arrematados pelo das judiciais em 2017 e 2016.
Quanto ao PIS e Cofins, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa valor de R$729 e baixados pelo custo avaliado em R$ 177. 10. Imposto de
A Diretoria
jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse renda e contribuição social – As despesas de imposto de renda e contriregime, as alíquotas da Contribuição para o PIS e da Cofins são, respectiva- buição social estão conciliadas às alíquotas nominais como segue:
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061813/O-2
mente, de 0,65% e de 3%. 2.9. Resultado por ação: O resultado por ação
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
exige que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro Aos Acionistas e Administradores da
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as norou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. – São Paulo-SP
Opinião:
Examinamos
as
demonstrações
financeiras
da
Meribaspe
Empremas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
(Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação
na data-base das demonstrações financeiras). 2.10. Reapresentações das endimentos Imobiliários SPE S.A. (“Companhia”), que compreendem o distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
balanço
patrimonial
em
31/12/2017
e
as
respectivas
demonstrações
do
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
demonstrações financeiras: A Companhia reavaliou a natureza das aplicações financeiras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
dos
fluxos
de
caixa
para
o
exercício
findo
nessa
data,
bem
como
as
coras decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
por reclassificar para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e
equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações financeiras refe- respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo
rente ao exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaapresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:
Balanço Patrimonial
2016 Reclassificação
2016 patrimonial e financeira da Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
(reapresentado) S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
Caixa e equivalentes de caixa
850
(834)
16 caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá- erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
Aplicações financeiras
–
834
834 beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufiTotal
850
–
850 TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorcom as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa- ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
Reclassi2016 ficação
2016 bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falDemonstração dos fluxos de caixa
(reapre- seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entensentado) trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
Prejuízo líquido do exercício
(112)
–
(112) acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
Rendimento das aplicações financeiras
–
(5)
(5) Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse- o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida- da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais
(40.801)
(5) (40.806) des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
Aquisição de aplicações financeiras
–
(1.020) (1.020) auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admiResgate de aplicações financeiras
–
191
191 Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes ao exercício nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
Caixa líquido das operações de investimento
–
(829)
(829) anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros audi- eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
Aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
823
(834)
(11) tores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas: As práticas con- 10/03/2017. A administração da Companhia é responsável pela elaboração que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inaderevisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei- empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
cada uma das novas normas e alterações:
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope- demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
Pronunciamento Descrição
Vigência
CPC 48 – InstruCorrelação as normas internaExercícios anuais rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
mentos Financionais de contabilidade – IFRS
iniciados a partir continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunidemonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
ceiros
9 – Instrumentos Financeiros:
de 01/01/2018.
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
classificação, mensuração, perda
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
por redução ao valor recuperável e
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super- nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
contabilização de hedge.
CPC 47 – Receitas Correlação as normas internaExercícios anuais visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. ResponSão Paulo, 2 de março de 2018.
de contratos com cionais de contabilidade – IFRS
iniciados a partir sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
Ernst & Young Auditores Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
clientes
15 – sobre o reconhecimento de
de 01/01/2018.
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indeIndependentes S.S.
Contador
receita em transações de contratos
CRC 2SP 034.519/O-6
CRC1SP 209.240/O-7
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
com clientes.

recrutamento deve contar com
etapas que ofereçam desafios
técnicos além das entrevistas.
Quanto mais o processo for inclusivo, com a participação de
diferentes líderes, melhor.
A conversa deve ser franca e direta
com diferentes áreas, como a de RH, gestores dos times e, principalmente, pelo
responsável técnico – quando se trata
de Tecnologia – como o avaliador final.
Provas de lógica, teste de fit, dinâmicas
e entrevistas devem ser aplicadas com
alto nível de exigência. Na área de Tecnologia, por mais que as etapas tornem
o processo mais lento, são fundamentais
para validar o escopo técnico e o nível
de conhecimento.
5. Confiança - Pessoas precisam
acreditar no que fazem, que estão
no lugar certo, que recebem os
desafios sob medida. A confiança
é necessária para que possam
aprender e correr atrás dos objetivos, para que saibam também
cair e se reerguer e, sobretudo,
para que possam ser reconhecidos diante de suas conquistas.
Isso deve acontecer desde o
estagiário, que pode ser muito
mais do que um mero ajudante.
Ele pode ter responsabilidades,
decisões a tomar e liberdade para
criar as coisas. A inteligência
deve ser estimulada por todos e
para todos.

Maioria das empresas
pode perder certificações
ISO 9001 e 14001
Alexandre Pierro (*)
No mês de setembro, a
versão 2008 da norma
ISO 9001 (qualidade) e
a versão 2004 da norma
ISO 14001 (ambiental)
simplesmente perderão
a validade
egundo dados da organização ISO, responsável pela acreditação
das normas, cerca de 95%
das empresas brasileiras
certificadas - mais de 20
mil - ainda não efetuaram a
migração para a nova versão
da norma, que está em vigor
desde 2015. As empresas que
não fi zerem a atualização,
perderão a certificação por
completo. Entre os motivos
para o atraso, estão os cortes
advindos da crise, a falta de
conhecimento dos empresários quanto à necessidade de
atualização e o velho hábito
do brasileiro de deixar tudo
para a última hora.
De tempos em tempos as
normas são revistas, a fim
de garantir que os requisitos
avaliados estejam em conformidade com as transformações pelas quais o mercado
atravessa. O objetivo é mantê-las atualizadas, garantindo
sempre as melhores práticas.
A grande novidade da versão
2015 é a inclusão de metodologias para a gestão de riscos,
garantindo mais qualidade
aos produtos, redução dos
impactos ambientais e dos
problemas financeiros.
As normas dão garantias ao
mercado de que suas organizações possuem altos padrões
de qualidade dos produtos e/
ou serviços prestados (ISO
9001), além que cumprem
rigorosamente as legislações
ambientais do país (ISO
14001). O Brasil já foi o 10°
país do mundo em número de
certificações, sendo o maior
da América Latina. No total,
20.232 empresas brasileiras
conquistaram a ISO 9001 na
versão 2018.
No entanto, apenas 676
possuem a 2015. No caso da
ISO 14001, 2.978 possuem a
versão 2018. Na 2015, apenas 98. Caso as empresas
realmente deixem de fazer a
migração, passaremos então
ao menor número de empresas certificadas no continente
latino-americano. Dessa forma, o Brasil irá perder competitividade com empresas
estrangerias e uma parcela
significativa da sua participação no mercado exterior.
Além de melhoria nos pro-
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cessos, empresas certificadas
conquistam muitos outros
benefícios. Há significativa
redução nos desperdícios,
os chamados savings, e ainda uma grande melhoria na
imagem perante o perante a
sociedade, visto que várias
ações de marketing valorizam
esse tipo de reconhecimento.
Cabe destacar ainda que boa
parte das empresas de grande porte e multinacionais só
costumam aceitar fornecedores certificados, reduzindo
drasticamente a participação
de mercado das não certificadas. Isso reduz o market
share e, consequentemente,
as possibilidades de receita
das empresas.
O custo de ficar de fora das
oportunidades certamente é
muito mais alto do que os investimentos envolvidos para
a conquista das certificações.
As empresas cujo faturamento não justifica a manutenção
de um departamento interno
de qualidade, devem recorrer
às consultorias. Além de contar com auditores especializados, que conhecem cada
detalhe dos requisitos, essas
empresas cuidam de todo o
processo, desde a análise da
organização, passando pela
apresentação da solução até
o acompanhamento junto
às certificadoras, que farão
apenas a avaliação dos itens
da norma.
Normalmente, essas consultorias atrelam parte de
sua remuneração ao sucesso
da certificação. Sendo assim,
a empresa tem garantia na
qualidade do serviço prestado. A grande questão é que,
apesar de simples, o processo
é um pouco demorado. Em
média, leva-se em torno de 6
a 8 meses para concluir todas
as etapas da certificação ou da
recertificação. Sendo assim,
a urgência das empresas que
ainda não iniciaram a migração
é muito grande.
Caso as atualizações efetivamente não sejam feitas,
o Brasil certamente perderá
muito em competitividade.
Num mundo cada vez mais globalizado, a contratação de fornecedores nos países vizinhos
da América Latina - ou mesmo
de outros mais distantes - não
é tão complicada. O fato pode
agravar ainda mais a crise
que assola o Brasil, inclusive
influenciando negativamente
o PIB. Não podemos deixar
isso acontecer!
(*) - É engenheiro mecânico, bacharel
em física aplicada pela USP
e fundador da PALAS, consultoria
em gestão da qualidade.
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ntretanto, a realidade pode, sim,
ser diferente. Puxada pelas gigantes da Tecnologia, que nasceram
como startups com propostas disruptivas no Vale do Silício, as empresas têm
investido cada vez mais em equipes de
Recursos Humanos (RH) e campanhas
de endomarketing para criar ambientes
amigáveis e saudáveis, a fim de incentivar a criatividade e a competitividade
saudável.
Certificações como o Great Place to
Work e rankings elaborados pelo Love
Mondays têm atraído os olhares das
organizações e, principalmente, dos
profissionais, que têm almejado cada vez
mais uma vaga em algum dos melhores
lugares para se trabalhar.
Confira uma lista preparada pela MundiPagg – empresa responsável por metade das transações do comércio eletrônico
brasileiro, que figura entre as “30 PMEs
mais amadas pelos seus colaboradores em
2017” segundo a Love Mondays – com os
itens que não podem faltar em um bom
ambiente organizacional:
1. Compartilhamento da cultura Uma cultura que promove valores como a união, a liberdade, a
autonomia, a responsabilidade e
o espírito de dono é fundamental
para o sucesso, e deve ser criada
e transmitida desde o início,
não só na teoria, mas, sobretudo, na prática. Não existe uma
riqueza maior para a empresa

Divulgação

A atual situação econômica do país obriga a maior parte da população a batalhar para um emprego que permita ao cidadão simplesmente pagar as suas
contas no final do mês. Este cenário faz com que muitos trabalhadores se sujeitem a situações desagradáveis, ou até desumanas, apenas pela necessidade,
e acabam resignados a uma imagem que associa automaticamente trabalho a sofrimento

