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São Paulo, quarta-feira, 28 de março de 2018

Escritório de processos:
o indutor de eficiência
Pedro Ribeiro (*)
Conceitualmente, um
processo é definido
como uma sequência de
tarefas ou atividades
que ao serem executadas
transformam insumos
em um resultado com
valor agregado
certo que a gestão do
negócio, suportada por
uma visão de processos,
possibilita que a empresa tenha
uma visão mais ampla, integrada (com tecnologia e pessoas),
estruturada e rápida para dar
responder aos desafios de
eficácia, eficiência e busca por
inovação.
Aplicar o conceito de processos e gestão de processos,
envolve não apenas o esforço
de documentação e automatização, seja de fluxos ou de
atividades dos processos;
depende principalmente de
uma implantação e acompanhamento adequados para a
perenidade das mudanças.
Uma das maneiras para
garantir e viabilizar as melhores práticas de processos
para varejistas, definindo um
padrão de gestão no dia a dia
é o chamado “Escritório de
processos”, uma estrutura
dedicada e habilitada para a
gestão por processos. Ele é
o responsável por estruturar,
modelar, implantar e garantir
o resultado dos processos definidos e estimular a melhoria
contínua.
O escritório de processos
interage com áreas de negó-

É

cios, escritório de projetos e
com a área de TI, sendo um
elo fundamental para dar fluxo
às melhorias dos processos e
sistemas da empresa. Com o
tempo, o escritório de processos se torna uma “consultoria interna” da empresa, por
conta da sua visão integrada
e técnicas para resolução de
problemas.
Este gerenciamento visa a
busca de níveis mais altos na
excelência de gestão. A adoção
dessa metodologia promove
ganhos em desempenho com
a eliminação de falhas e de
atividades que não agregam
valor. Com isso, busca-se aumentar o nível de satisfação
interna e externa além de
melhoria contínua nas rotinas
da organização.
Algumas organizações deturpam o conceito de processos, fazendo dele um meio e
não um fim. Os processos são
um instrumento de condução
para maior planejamento,
treinamento, controle da força
de trabalho, transparência na
gestão, memória institucional,
além de permitir a priorização
dos processos mais importantes de serem automatizados.
Com foco na multidisciplinaridade e trabalhando a redução
de custos e a autonomia dos
procedimentos executados,
o Escritório de processos é
uma ferramenta certeira para
a obtenção de boas práticas e
resultados de excelência.
(*) - É sócio fundador da Peers
Consulting (http://peers.com.br/).
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDRE LUIZ MENDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Fernando Antonio dos Santos e de Odete Mendes Varjão. A pretendente: JULIANA ALESSANDRA FRANCISCO, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1977), residente e domiciliada
em São Paulo, SP, ﬁlha de José Carlos Francisco e de Sandra Maria Alves Francisco.
O pretendente: ANDRÉ ALVES DE MOURA SOBRINHO, estado civil solteiro, proﬁssão
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1996), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Sidinei Alves de Moura e de Shirlei Santiago Cavalcante. A pretendente: CECILIA COTRIM BARBA, estado civil solteira, proﬁssão autônoma, nascida
em São Paulo, SP, no dia (20/07/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Ricardo Alexandre Barba e de Fabiana Cotrim Barba.
O pretendente: JONATHAN WLASIUK PASSOS, estado civil solteiro, proﬁssão confeiteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1994), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Jacimar Freire dos Passos e de Marilu Wlasiuk. A pretendente: MONIQUE GABRIELLE GOMES RODRIGUES, estado civil solteira, proﬁssão assistente de
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1992), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Gilberto Rodrigues e de Simone Gomes Rodrigues.
O pretendente: FRANCESCO DE MENEZES SANTANA, estado civil solteiro, proﬁssão
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1984), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Diomedes Targino de Santana Filho e de Maria de Assunção
de Menezes Santana. A pretendente: GLEICE CORDEIRO DE ANDRADE, estado civil
solteira, proﬁssão atendente, nascida em Caieiras, SP, no dia (22/12/1996), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Gleristone Cordeiro de Andrade e de Ana Lucia
Rodrigues da Cunha de Andrade.
O pretendente: JOÃO PEDRO CAMPOS LIMA, estado civil solteiro, proﬁssão balconista, nascido em Uirauna, PB, no dia (26/06/1997), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Francisco Pinheiro de Lima e de Maria Campos da Silva Lima. A
pretendente: MARIANA COSTA MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/2000), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Alessandro Moreira de Souza e de Solange da Costa.
O pretendente: EDSON CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão controlador de estoque, nascido em Presidente Epitácio, SP, no dia (29/09/1989), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Edilson Leite da Silva e de Ivete
Guimarães Carneiro da Silva. A pretendente: ANGELA ROCHA OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão op. de caixa, nascida em Campo Formoso, BA, no dia
(21/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Nilton da Silva
Oliveira e de Maria Rocha Oliveira.
O pretendente: DIEGO KIAN MOTA, estado civil solteiro, proﬁssão auditor qualidade,
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1990), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Gilmar Fernandes Mota e de Regina Midori Kian Mota. A pretendente:
AMANDA YORDAKY SILVA, estado civil solteira, proﬁssão pedagoga, nascida em Suzano, SP, no dia (12/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de João
Pedro da Silva Filho e de Sonia Teresinha Yordaky da Silva.
O pretendente: DIEGO OLIVEIRA DE QUINTEIRO, estado civil solteiro, proﬁssão analista de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1986), residente e
domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Luiz Eladio Seara Quinteiro e de Vilma Ferreira de
Oliveira Quinteiro. A pretendente: SILIA RENATA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão
designer de interiores, nascida em Diadema, SP, no dia (08/12/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Antonio Carlos da Silva e de Elfrida Renate da Silva.
O pretendente: HARRISON SANTOS VERISSIMO, estado civil solteiro, proﬁssão controlador de ascesso, nascido em Santo Amaro, SP, no dia (27/09/1996), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Milton Verissimo e de Janete Ferreira dos Santos.
A pretendente: ALANE JESUS DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão manicure,
nascida em Prado, BA, no dia (02/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP,
ﬁlha de Eliezer Teixeira de Souza e de Janice da Silva de Jesus.

O pretendente: OSVALDO VIEIRA ARAUJO, estado civil solteiro, proﬁssão repositor,
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Renildo Sampaio Araujo e de Renata Benedita Vieira. A pretendente: PRISCILA ALVES GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em São
Paulo, SP, no dia (10/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Osias
Barbosa de Souza e de Dalete Alves Gomes.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA BOCCUCCI, estado civil solteiro, proﬁssão
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1988), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Alvaro Boccucci e de Marcionilia Pereira de Souza. A pretendente: ALINE FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, proﬁssão vendedora, nascida
em São Paulo, SP, no dia (05/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Marcos Lima de Sousa e de Suely Ferreira da Silva.

O pretendente: RICARDO DANTAS BARBOSA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1991), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Paulo Sergio Barbosa e de Cleide Dantas Barbosa. A pretendente:
AYALA BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, proﬁssão biomedica, nascida
em São Paulo, SP, no dia (29/10/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Jader Donizetti de Oliveira e de Rosangela Barbosa da Costa de Oliveira.

O pretendente: SEBASTIÃO JAQUES DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão almoxarife, nascido em João Pinheiro, MG, no dia (11/07/1975), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Guilherme Vieira da Silva e de Maria das Dores Mendes da Silva. A
pretendente: VILMA DUTRA MARTINS MEDRADO, estado civil solteira, proﬁssão do lar,
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/08/1971), residente e domiciliada em São Paulo,
SP, ﬁlha de Antonio Claudino Medrado e de Ivonete do Nascimento Dutra Martins.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SEIXAS MARTINS, estado civil solteiro, proﬁssão montador moveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1987), residente
e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Carlos Alberto Seixas Martins e de Clarice
Robatino Martins. A pretendente: CLEONICE APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/12/1983), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Augusto Sebastião da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: MARCOS VINICIUS GUALBERTO MATOS, estado civil solteiro, proﬁssão aux. de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1990), residente e
domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Marcos Antonio Araujo Matos e de Leila Cristina Gualberto. A pretendente: ADRIANA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão op. de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1987), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Francisco Jose da Silva e de Cicera Josefa
Santos da Silva.

O pretendente: EDWARD AJURUCHUKWU AGASHI, estado civil solteiro, proﬁssão
vendedor, nascido em Enugu Ezike-Nigeria, no dia (10/02/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Patrick Agashi e de Patrisha Agashi. A pretendente:
YASMIN TUANE MATOS DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão manicure, nascida
em São Paulo, SP, no dia (26/04/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha
de Aureliano Fernandes da Silva e de Dea Matos Galdino.

O pretendente: CARLOS ALFREDO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1983), residente e domiciliado
em Guarulhos, SP, ﬁlho de Carlos Alfredo de Oliveira e de Clenira Aparecida Alves da
Luz Oliveira. A pretendente: MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil
solteira, proﬁssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1987), residente
e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Carlos dos Santos Silva e de Norilda Pereira.

O pretendente: LAÉRCIO CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, proﬁssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1969), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Benedicto de Oliveira e de Aparecida Maria de Jesus Oliveira. A pretendente: JULIANA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, proﬁssão op. de
caixa, nascida em Lorena, SP, no dia (16/06/1985), residente e domiciliada em São Paulo,
SP, ﬁlha de Walmor Oliveira de Sousa e de Joana D' Arque da Silva Oliveira de Sousa.

O pretendente: WILLIAN LUCENA SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão contabilista,
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1991), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Nelson Moreira dos Santos e de Maria de Fatima da Costa Lucena Santos.
A pretendente: GABRIELI TAIANI MOREIRA BRANDÃO, estado civil solteira, proﬁssão
monitora de qualidade, nascida em Santo André, SP, no dia (11/02/1995), residente e
domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Denilson Ribeiro Brandão e de Cristiane Moreira
Ribeiro Brandão.

O pretendente: WILSON BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão cobrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1979), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Jose Aude Bernardo da Silva e de Maria Aldenoira da Silva. A pretendente: MICHELE ALVES CARNEIRO, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em
Guarulhos, SP, no dia (10/10/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de
Silvio de Sena Matos Carneiro e de Sueli Alves da Anunciação.
O pretendente: ELIEL NAMI MANCIO, estado civil solteiro, proﬁssão garçom, nascido
em São Paulo, SP, no dia (15/12/1993), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho
de Elias Mancio e de Eliana Maria Nami Mancio. A pretendente: LETICIA CARDOSO
REMEDIO, estado civil solteira, proﬁssão suporte de TI, nascida em Guarulhos, SP, no
dia (02/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Renato Remedio e
de Edna Ferreira Cardoso Remedio.
O pretendente: MARCOS FERREIRA LEITE, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo,
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1973), residente e domiciliado em São Paulo,
SP, ﬁlho de Valdir Aparecido Leite e de Helena Ferreira Leite. A pretendente: MARIA
MADALENA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, proﬁssão corretora de imoveis, nascida em Caratinga, MG, no dia (09/12/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP,
ﬁlha de Francisco Lucindo de Oliveira e de Catarina Lucindo de Oliveira.
O pretendente: WILLIAM BATISTA DE MIRANDA, estado civil solteiro, proﬁssão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1989), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de João Batista de Miranda e de Cicera de Miranda. A pretendente: SARAH CAROLINA DE ANDRADE NASCIMENTO, estado civil solteira, proﬁssão aux. de
reposição, nascida em Guarulhos, SP, no dia (17/02/1990), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Elias José de Andrade Nascimento e de Sônia Maria de Oliveira.
O pretendente: WISNY JOSEPH, estado civil solteiro, proﬁssão eletricista, nascido em Republica do Haiti - Haiti, no dia (22/11/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho
de Wilmer Joseph e de Annalise Siderlien. A pretendente: AVENISE ROSALVAT, estado
civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Republica do Haiti - Haiti, no dia (03/07/1990),
residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Taveus Rosalvat e de Anephie Frage.
O pretendente: GENILDO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão emfestador, nascido em Paulista, PE, no dia (10/07/1972), residente e domiciliado em São
Paulo, SP, ﬁlho de Ivanildo Pereira da Silva e de Firmina Xavier da Silva. A pretendente:
CLARICE DOS SANTOS, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em Canhoba,
SE, no dia (07/07/1966), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de Antonio
Marinho dos Santos e de Ivelice Oliveira de Castro.

O pretendente: ROBSON BATISTA DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão promotor
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/03/1981), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, ﬁlho de Dalmacio Rodrigues da Silva e de Marileide Maria Batista da Silva.
A pretendente: ANDRÉIA AVILA GOMES, estado civil divorciada, proﬁssão professora,
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (05/05/1980), residente e domiciliada em São
Paulo, SP, ﬁlha de Carlos Alberto Alves Gomes e de Rosa Maria Avila Gomes.
O pretendente: CAIO CESAR NOGUEIRA LOPES, estado civil solteiro, proﬁssão cood.
operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1987), residente e domiciliado
em São Paulo, SP, ﬁlho de Valnes Moreira Lopes e de Shirley Nogueira Lopes. A pretendente: SABRINA LUARA ANTERO PINHO, estado civil solteira, proﬁssão bancária,
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo,
SP, ﬁlha de Gilelton Alves de Pinho e de Maria de Lourdes Antero Pinho.
O pretendente: GABRIEL GUILHERME LISBOA SAMPAIO DE CAMPOS, estado civil solteiro, proﬁssão castasista, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (31/08/1994),
residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Carlos Guilherme de Campos e de
Katia Cristina Lisboa Sampaio de Campos. A pretendente: JÉSSICA LISBOA BARROS,
estado civil divorciada, proﬁssão atendente de vendas, nascida em São Paulo, SP, no
dia (08/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, ﬁlha de João de Almeida
Barros e de Glorinha Carneiro Lisboa.
O pretendente: ERIVALDO PERGENTINO ALVES, estado civil divorciado, proﬁssão
encarregado geral, nascido em Saire- Municipio Bezerros, PE, no dia (08/06/1974), residente e domiciliado em São Paulo, SP, ﬁlho de Heleno Pergentino Alves e de Maria José
Alves. A pretendente: ANA PAULA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão
autônoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/04/1978), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, ﬁlha de Benedito Moreira da Silva e de Natalice da Costa Silva.
O pretendente: LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão aux.
almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado
em Suzano, SP, ﬁlho de Ezequiel Bispo da Silva e de Maria Glorinha Alves Dias. A pretendente: BRUNA ELEN MEDEIROS FERREIRA, estado civil solteira, proﬁssão aux.
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1997), residente e domiciliada
em São Paulo, SP, ﬁlha de Eliel da Silva Ferreira e de Debora Medeiros Silva Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7087-5C19-DB1B-33E8

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Demonstrações do Resultado Abrangente
Nota
2017
2016 Despesas operacionais
Nota 2017 2016
2017 2016
Ativo
(reapresentado) Despesas administrativas
7 (110)
(10) Prejuízo líquido do exercício
(109) (15)
Circulante
85
90 Despesas tributárias
(109) (15)
(1)
– Resultado abrangente do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
1
10 Prejuízo operacional antes do resultado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Títulos e valores mobiliários
4
84
80 financeiro e dos impostos
(111)
(10)
Capital social
Não circulante
7.944
7.870 Receitas financeiras
4
–
Integra- a inte- Prejuízos
Estoque de imóveis
5
7.944
7.870 Despesas financeiras
(1)
(5)
Nota lizado gralizar acumulados Total
Total do ativo
8.029
7.960 Prejuízo operacional antes do IRPJ e da CSLL
(108)
(15) Constituição em 22/09/2016
1
–
–
1
Nota
2017
2016 Imposto de renda e contribuição social
(1)
– Aumento de capital social
6.1 9.999 (9.999)
–
–
Passivo
(reapresentado) Prejuízo líquido do exercício
(109)
(15) Integralização de capital
–
7.972
– 7.972
Circulante
–
2 Prejuízo líquido por ação
(0,013) (0,002) Prejuízo do período
–
–
(15) (15)
Contas a pagar
–
2
Saldos em 31/12/2016
10.000 (2.027)
(15) 7.958
Patrimônio líquido
8.029
7.958 Nesse contexto, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição Integralização de Capital
–
180
– 180
social
são
calculadas
à
razão
de
32%
para
receitas
de
aluguéis
e
100%
para
Capital social
6.1 10.000
10.000
Prejuízo do exercício
–
–
(109) (109)
receitas
financeiras,
sobre
as
quais
se
aplicam
as
alíquotas
regulares
dos
(-) Capital social a integralizar
6.1 (1.847)
(2.027)
Saldos
em
31/12/2017
10.000
(1.847)
(124)
8.029
Prejuízos acumulados
(124)
(15) respectivos impostos e contribuição (15% para o imposto de renda, acresDemonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Total do passivo e patrimônio líquido
8.029
7.960 cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil, e
2017
2016
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido). A
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
(reapresentado)
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impos- Fluxo de caixa das atividades operacionais
1. Contexto operacional – A Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários tos de renda correntes, os quais são reconhecidos no resultado. O imposto Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(109)
(15)
SPE S/A foi constituída em 22/09/2016, e tem como objeto específico o corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, Rendimentos dos títulos e valores mobiliários
(4)
–
planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data Variação nos ativos e passivos operacionais:
locação e especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será de apresentação das demonstrações financeiras. Em 2016 a Companhia (Aumento) diminuição de ativos operacionais:
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 20.477 e 18.692 todas optou pelo regime de tributação Lucro Real. 2.10. Resultado por ação: O Estoque de imóveis
(74)
(7.870)
registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, e resultado por ação foi calculado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
ainda o imóvel situado nesta Capital à Rua Agostinho Cantú nº156 e Rua Lei nº 6404/76, o qual exige que seja apresentado nas demonstrações do Contas a pagar
(2)
2
Desembargador Armando Fairbanks nº70 Butantã, bem como o recebi- resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
mento dos alugueis e parcelas decorrentes da locação e alienação, respec- por ação do capital social (Resultado do exercício dividido pela quantidade atividades operacionais
(189)
(7.883)
tivamente, do referido empreendimento. O endereço da sede da Companhia de ações em circulação na data-base das demonstrações financeiras). 2.11. Fluxo de caixa das atividades de investimento
é na Rua Hungria, nº 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 32, Jardim Europa, Reapresentações dos saldos correspondentes: A Companhia reavaliou Aquisição de títulos e valores mobiliários
–
(80)
CEP 01455-000, São Paulo-SP. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. a natureza das aplicações financeiras e os conceitos de classificação des- Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento –
(80)
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de tes títulos e decidiu por reclassificar para fins de melhor apresentação dos Fluxo de caixa das atividades de financiamento
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas saldos de caixa e equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações Integralização de capital
180
7.973
e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princípios previstos financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2016. As reclassificações Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e foram efetuadas e seus reflexos encontram-se demonstrados abaixo:
atividades de financiamento
180
7.973
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos ConAumento (diminuição) líquido (a) de caixa e
Reclastábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Balanço Patrimonial
(9)
10
2016 sificação
2016 equivalentes de caixa
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em
(reapresentado) Caixa e equivalentes de caixa:
02/03/2018. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em Aplicações financeiras
10
–
90
(80)
10 No início do exercício
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As esti- Títulos e valores mobiliários
1
10
–
80
80 No fim do exercício
mativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras Total
90
–
90 ção ao valor recuperável (“impairment”). A avaliação é efetuada através de
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento Demonstração dos Fluxos de Caixa
laudos específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que
da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Aquisição de títulos e valores mobiliários
–
80
80
levam em conta a expectativa dos resultados futuros a serem obtidos com
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas Caixa líquido das operações de investimento –
80
80
o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de avaliação, a Adminise premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e Aumento líquido de caixa e
pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise de recupe- equivalentes de caixa
90
(80)
10 tração analisou a recuperabilidade do ativo e não identificou indicadores de
rabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais riscos para determinação 3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con- perda. 6. Patrimônio líquido – 6.1. Capital Social: Em 31/12/2017 e 2016,
de outras provisões. A liquidação das transações envolvendo essas estima- tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais o capital social é de R$10.000 representado por 10.000.000 ações ordinátivas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos regis- de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de rias sem valor nominal e estão assim distribuídas:
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o leiQuantidade de ações
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras
ordinárias
e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Moeda funcional: As demons- empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de Acionistas
(unidades) Participação
trações financeiras são apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a cada uma das novas normas e alterações:
SDI Administração de Bens Ltda.
10.000
0,10%
moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui transações em Pronunciamento
Tellus IV Participações S.A.
9.990.000
99,90%
Descrição
Vigência
moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A Companhia encontra-se
Total
10.000.000
100,00%
Correlação as normas internacionais
em fase de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto, não
Em outubro de 2016 a sócia SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. retiroude contabilidade – IFRS 9 – Instruapresenta receitas da atividade fim, somente despesas necessárias à sua
-se da sociedade cedendo e transferindo sua participação totalmente subsmentos Financeiros: classificação,
constituição e manutenção, bem como receitas financeiras as quais foram
mensuração, perda por redução ao Exercícios anuais crita e integralizada para a Tellus IV Participações S/A. Na mesma data as
reconhecidas seguindo o regime de competência. 2.4. Caixa equivalentes CPC 48 –
valor recuperável e contabilização de iniciados a partir acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia no montante de
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depó- Instrumentos
hedge.
de 1º/01/2018. R$9.999, mediante a emissão de 9.999.000 novas ações ordinárias, totalsitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira Financeiros
mente subscritas a serem integralizadas. 6.2. Destinação do resultado:
Correlação as normas internacionais
de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter
Não houve destinação no exercício devido a Companhia ter apresentado
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito CPC 47 – Recei- de contabilidade – IFRS 15 – sobre Exercícios anuais prejuízo. De acordo com o estatuto social da Companhia, o lucro líquido
o
reconhecimento
de
receita
em
traniniciados
a
partir
tas
de
contratos
a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento
sações de contratos com clientes.
de 1º/01/2018. apurado em cada balanço terá a destinação que a Assembleia Geral estanormalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem com clientes
Refere-se à definição e a orientação Exercícios anuais belecer. 7. Despesas administrativas: A composição das despesas admivencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da IFRS 16 –
do contrato de arrendamento previsto iniciados a partir nistrativas é conforme segue:
data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos Arrendamento
2017 2016
na IAS17.
de 1º/01/2019.
financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. Instrumentos finan- mercantil
(44) (10)
ceiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas Serviços de terceiros
(65)
–
as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o reconhecimento, a as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil Anúncios e publicações
Outras
despesas
(1)
–
mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e passi- aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS
(110) (10)
vos da Companhia têm como base o custo amortizado. A Companhia reco- 16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor- Total
8.
Partes
relacionadas
–
O
estatuto
social
da
Companhia
não
prevê
nhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o pagamento mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas
dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são reconheci- demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia remuneração para a sua Diretoria nem para os membros do Conselho
dos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil de Administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos
parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos financeiros aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar honorários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus- os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Títulos e valores mobi- para construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$8
tos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos liários – A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por inves- (zero no exercício de 2016). 9. Instrumentos financeiros – 9.1. Gestão de
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros timento em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancial- risco de capital: A Companhia administra seu capital para assegurar que
efetivos. 2.6. Estoque de imóveis: Composto pelo menor valor entre o custo mente em operações compromissadas (LFT) e operações compromissadas. possa continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que
2017 2016 maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto pelo valor do
84
80 operações por meio da otimização do patrimônio. 9.2. Gestão de risco de
terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos gastos com Títulos e valores mobiliários
84
80 liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é
construção, impostos e taxas. O imóvel a comercializar está apresentado no Total
ativo circulante pois a Administração pretende iniciar a venda das unidades 5. Estoque de imóveis
da Administração, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco
Residencial de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão
dentro do próximo exercício. 2.7. Redução ao valor recuperável: Os valo- Tipo de projeto
Santos-SP de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia gerencia o risco
res contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação das Localidade
Maio de 2019 de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e
demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor Início das obras
0% linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, por
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é Percentual do projeto que já foi construído
Abril de 2021 meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais e
determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida Data de conclusão do projeto
2017 2016 pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, sendo a valor são Composição do custo do estoque
7.600 7.600 Em 31/12/2017 e 2016 a Companhia não possuía instrumentos financeiros
reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo circulante: Compostos pelas obri- Custos de aquisição do terreno
304
263 derivativos. 10. Provisão para demandas judiciais: Atualmente a Compagações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores conheci- Custos com impostos e taxas
40
7 nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando,
dos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando aplicá- Custos de construção
7.944 7.870
veis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 2.9. Imposto de Total
portanto, provisão para demandas judiciais em 2017 e 2016.
renda e contribuição social: A Companhia optou pelo regime de tributa- A intenção da Companhia é a Incorporação e venda das unidades residênAndré Ferreira de Abreu Pereira – Diretor
ção do lucro presumido, o qual é aplicável às sociedades cujo faturamento cias que serão construídas, por essa razão o mantém contabilizado como
Alexandre Henrique Borges – Contador CRC 1SP 217.243/O-3
anual do exercício imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000 mil. estoque. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de reduRelatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falMeribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. – São Paulo-SP
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entenOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe II ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau- dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Companhia”), que compreendem sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona- da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor- dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admicontábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
patrimonial e financeira da Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa- eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá- financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstraque existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa- relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató- ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadebilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audiseguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor- operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual- demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo- financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito- ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuniria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga- aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2016, apresenta- mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
dos para fins de comparação, foram auditados por outros auditores inde- Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
pendentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 06/03/2017. demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
São Paulo, 02 de março de 2018.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demons- erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
trações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi- ERNST & YOUNG
Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor- Auditores Independentes S.S.
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque- ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já CRC- 2SP 034.519/O-6
Contador CRC 1SP 209.240/O-7

