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Banco de dados: entenda como isso impacta no seu negócio
Rafael Albuquerque (*)

egundo pesquisa desenvolvida pelo IDG Research
Services, que mensura o impacto de informações
eficientes nos negócios, organizações que utilizam
esse tipo de solução têm crescimento 35% mais rápido e
produtividade 10% maior do que as que não utilizam os
dados em sua estratégia.
O momento, portanto, é de conscientização para a atualização do banco de dados. Pois, caso contrário, há o risco
de gerar prejuízo para a operação, independentemente do
tipo de negócio. Dessa forma, a companhia pode definir seu

S

público-alvo, analisar a expansão de forma estratégica e,
principalmente, ter um contato direto com os consumidores,
já que, sem eles, novas vendas não são possíveis.
Com a falta de insumos do database, é comum que haja a
dificuldade em contatar os clientes. Como consequência, os
resultados em ações de comunicação ou prospecção tendem a
ser insatisfatórios. Em ações de cobrança, o prejuízo é ainda
maior, devido à impossibilidade de contato, pois além de não
ter o retorno, existe o custo com toda a operação e estrutura.
Para evitar esse tipo de intercorrência, a base de dados
deve ser revisada pelo menos uma vez por ano, visto que é
tempo suficiente para que os clientes tenham mudado de
endereço, telefone, e-mail ou possuam algum novo detalhe de
perfil. Porém, vale ressaltar que isso varia muito de negócio
para negócio, precisando ser considerado qual o impacto

Transnovag Transportes S.A.
CNPJ/MF nº 55.890.016/0001-09
Relatório da Administração
Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício ﬁndo em 31
de dezembro de 2017 e 2016.
Apresentamos abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro e prejuízo antes dos efeitos ﬁnanceiros, imposto de renda, contribuição social,
depreciação e amortização):
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Notas
2017
2016 Passivo
Passivo circulante
8
129.991
60.942 Empréstimos e ﬁnanciamentos
1.747.409
424.429 Fornecedores
11.218.716
9.415.934 Obrigações trabalhistas e tributárias
53.256
53.256 Adiantamentos de clientes
–
2.312.033 Dividendos a pagar
408.681
913.948 Total do passivo circulante
13.558.053 13.180.542 Passivo não circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
8
Imposto de renda e CSLL diferidos
9
Provisão para contingências
10
1.260.246
860.637 Total do passivo não circulante
279.164
278.093 Patrimônio líquido
11
122.246
301.193 Capital social
1.661.656
1.439.923 Ajuste de avaliação patrimonial
28
28 Reservas de lucros
7
20.843.474 22.181.054 Prejuízo acumulado
22.505.158 23.621.005 Total do patrimônio líquido
36.063.211 36.801.547 Total do passivo e patrimônio líquido

Ativo
Notas
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
Títulos e valores mobiliários
3
Contas a receber
4
Estoques
Impostos a recuperar
6
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
10
Imposto de Renda e CSLL diferidos
9
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2017

2016

1.624.659
1.554.579
2.230.908
–
186.273
5.596.419

2.055.461
1.125.021
1.794.407
52.168
129.057
5.156.114

3.140.268
300.009
422.000
3.862.277

4.736.074
301.655
440.900
5.478.629

28.150.000 28.150.000
582.371
585.565
–
30.125
(2.127.856) (2.598.886)
26.604.515 26.166.804
36.063.211 36.801.547

2017
1.001.696
(124.148)
504.480
1.347.738
2.729.766

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
(-) Receitas ﬁnanceiras
(+) Despesas ﬁnanceiras
(+) Depreciação e amortização
Total do EBITDA (Geração de caixa)
Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)
Notas
2017
2016
Receita operacional líquida
12 39.126.903 35.337.674
Custo dos serviços prestados
13 (36.057.457) (33.097.255)
(Prejuízo)/lucro bruto
3.069.446
2.240.419
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais
14 (1.696.308) (1.658.309)
Outras receitas operacionais
15
8.890
169.359
(1.687.418) (1.488.950)
Resultado antes das receitas e
(despesas) ﬁnanceiras
1.382.028
751.469
Resultado Financeiro
Despesas ﬁnanceiras
16.1
(504.480)
(757.060)
Receitas ﬁnanceiras
16.2
124.148
837.398
(380.332)
80.338
Resultado antes da provisão para o IRPJ
e contribuição social
1.001.696
831.807
Imposto de renda e CSLL - Corrente
9
(223.300)
(316.951)
Imposto de renda e CSLL - Diferido
9
2.716
56.962
Lucro líquido do exercício
781.112
571.818
Quantidade de ações em circulação
2.400.000
2.400.000
Resultado básico e diluído por ação- Reais
0,33
0,24

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Reservas de lucros
Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios
Capital Ajuste de avaliação
Reserva Reserva para
Prejuízos
ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Notas
social
patrimonial
legal investimentos acumulados
Total
2017
2016
Saldos em 31 de dezembro de 2015
28.150.000
616.241
21.231
13.999 (3.063.394) 25.738.077
Outros resultados abrangentes
Absorção de reservas de
781.112
571.818
lucros com prejuízo acumulado
–
–
(21.231)
(13.999)
35.230
– Lucro liquido do exercício
(3.194)
(30.676)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
–
(30.676)
–
–
30.676
– Ajuste de avaliação patrimonial
777.918
541.142
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
571.818
571.818 Total do resultado abrangente do exercício
Destinações
–
–
–
–
–
–
Reserva legal
–
–
30.125
–
(30.125)
– 8. Empréstimos e ﬁnanciamentos
% - Juros e taxas
Dividendo mínimo obrigatório
–
–
–
–
(143.091) (143.091)
médias anuais
2017
2016
Saldos em 31 de dezembro de 2016
28.150.000
585.565
30.125
– (2.598.886) 26.166.804
Diversos
bancos
FINAME
2,5% a 10,75% e
Dividendos complementares
11
–
–
–
–
(157.128) (157.128)
TJLP + 2,4% a 3,9% 4.764.927 6.791.535
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
11
–
(3.194)
–
–
3.194
–
4.764.927 6.791.535
Lucro líquido do exercício
11
–
–
–
–
781.112
781.112
Passivo circulante
1.624.659 2.055.461
Destinações
Passivo
não
circulante
3.140.268 4.736.074
Reserva legal
11
–
–
39.215
–
(39.215)
–
Dividendo mínimo obrigatório
11
–
–
–
–
(186.273) (186.273) Endividamento ﬁnanceiro por ano de vencimento
2018
– 1.595.806
Absorção de reservas de lucros
1.374.909 1.374.909
com prejuízo acumulado
11
–
–
(69.340)
–
69.340
– 2019
2020
969.909
969.909
Saldos em 31 de dezembro de 2017
28.150.000
582.371
–
– (2.127.856) 26.604.515
2021
678.610
678.610
2022 em diante
116.840
116.840
Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017 e 2016
3.140.268 4.736.074
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional - A Transnovag Transportes S/A (“Companhia” ou cadas e serão obrigatórias para períodos contábeis subsequentes, ou seja, a Os ﬁnanciamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de bens.
“Transnovag”) é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como partir de 1º de janeiro de 2018. Não houve adoção antecipada dessas normas 9. Imposto de Renda e Contribuição Social - A Companhia utiliza a sistemática
objetivos principais a prestação de serviços de transportes rodoviários de bens por parte da Transnovag: Norma - IFRS 9 – Instrumentos Financeiros - Vigência do lucro real e calculou e registrou seus impostos com base nas alíquotas efetivas
para terceiros, inclusive na forma de subcontratação, a atividade de armazém - 1º de janeiro de 2018 - Principais pontos introduzidos pela norma - Uma das vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis:
2017
2016
geral e a prestação de serviços de transbordo, pesagem, manuseio e arrumação principais alterações referem-se aos casos onde o valor justo dos passivos ﬁ- Reconciliação da despesa do IRPJ e da CSLL
1.001.696 831.807
de cargas em geral. A Companhia está sediada na Rua Cadiriri, na cidade de nanceiros designados ao valor justo deve ser segregado de forma que a parte Lucro antes do IRPJ e da CSLL
Imposto
de
renda
e
contribuição
São Paulo – SP e possui 9 (nove) ﬁliais, sendo 2 (duas) delas localizadas na relativa ao valor justo correspondente ao risco de crédito da própria entidade
(340.577) (282.814)
cidade São Paulo – SP, 1 (uma) localizada na cidade de Diadema – SP, 1 (uma) seja reconhecida em “Outros resultados abrangentes” e não na demonstração social à taxa nominal - 34%
localizada na cidade de São Carlos – SP, 1 (uma) localizada na cidade de do resultado do exercício. Impactos da adoção - A Administração avaliou as Demonstrativo da origem da despesa
Taubaté – SP, 1 (uma) localizada na cidade de São Bernardo do Campo, – SP, alterações introduzidas pela norma e concluiu que sua adoção não trará impac- de Imposto de Renda efetiva
2.716
2.000
1 (uma) localizada na cidade de Simões Filho – BA, 1 (uma) localizada na ci- tos signiﬁcativos para a Empresa, principalmente em relação à mensuração dos Provisão para contingências/Devedores duvidosos
dade de São José dos Pinhais - PR e 1 (uma) localizada na cidade de Contagem instrumentos ﬁnanceiros quando comparado com os princípios do IAS 39. Os Prejuízo ﬁscal e base negativa de
contribuição
social
não
constituídos
107.890
–
– MG em conjunto operando sobre os CNAE: “Transporte rodoviário de cargas, principais impactos estão relacionados à classiﬁcação dos ativos ﬁnanceiros.
9.387
20.825
exceto produtos perigosos” e “Mudanças, intermunicipal, interestadual e inter- Uma vez que o IFRS 9 alterou as categorias de classiﬁcação dos ativos ﬁnan- Outros
nacional”. Parte signiﬁcativa dos custos incorridos nas atividades operacionais ceiros, eliminando as categorias de mantido até o vencimento, empréstimos e Despesa com imposto de renda e
(220.584) (259.989)
da Companhia é realizada com partes relacionadas. 1.1. Aprovação das de- recebíveis e disponível para venda, os ativos ﬁnanceiros passarão a ser classi- contribuição social do exercício
(22,02%) (31,3%)
monstrações contábeis - As demonstrações contábeis foram autorizadas para ﬁcados em uma das seguintes categorias: ao custo amortizado (caixa e equi- Alíquota efetiva
Reconciliação
do
imposto
de
renda
divulgação pela diretoria em 20 de Abril de 2018. 2. Políticas contábeis e bases valentes de caixa, contas a receber de clientes, outros ativos e títulos e valores
de apresentação - As demonstrações contábeis para os exercícios ﬁndos em mobiliários, para os investimentos em títulos da dívida agrária), ao valor justo e contribuição social corrente a compensar
31 de dezembro de 2017 e 2016 foram preparadas de acordo com as práticas por meio do resultado abrangente (outros investimentos) ou, ao valor justo por Despesa de imposto de renda e contribuição
(223.300) (316.951)
contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comi- meio do resultado (instrumentos ﬁnanceiros derivativos, opções de compra de social corrente
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas ações e demais títulos e valores mobiliários). Além disso, alguns aspectos rela- (–) Compensações com impostos
109.858 316.951
na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores obje- tivos à apresentação e divulgação dos instrumentos ﬁnanceiros nas demons- retidos e antecipações realizadas no exercício
tivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação trações contábeis deverão sofrer alteração de forma a reﬂetir os novos concei- Imposto de renda e contribuição social de
anos
anteriores
a
compensar
– 1.762.258
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens signiﬁ- tos introduzidos pelo IFRS 9. Norma - IFRS 15 – Receita de contrato com
cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas clientes - Vigência - 1º de janeiro de 2018 - Principais pontos introduzidos pela Encargos ﬁnanceiros de atualização
de
impostos
a
compensar
–
549.775
úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do norma - Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para
risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, determinar a mensuração da receita e quando ela deverá ser reconhecida. Imposto de renda e contribuição social
a
recuperar
(a
recolher)
(207.093)
2.312.033
assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, Impactos da adoção - A Administração avaliou os princípios e alterações introinclusive para contingências. 2.1. Apuração do resultado - O resultado das duzidas pela nova norma e concluiu que sua adoção não trará impactos para a Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - A Companhia possui
operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o Empresa em relação à época para o reconhecimento da receita de contratos diferenças temporárias existentes entre a contabilidade e a apuração do
regime contábil de competência dos exercícios. A receita de prestação de ser- com clientes, bem como sua mensuração, apresentação e divulgação nas de- resultado com base na legislação tributária vigente em 31 de dezembro de
viços é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma conﬁável monstrações contábeis. Os impactos observados estão relacionados à revisão 2017 e 2016 que possuem base de recuperação futura atrelada a realização
e todos os riscos e benefícios são transferidos para o comprador. 2.2. Caixa e de documentos internos e a criação e/ou alteração de procedimentos, com o futura projetada destas provisões (diferenças temporárias) e lucro tributável de
equivalentes de caixa - Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, objetivo de garantir que os novos contratos com clientes sejam adequadamen- anos anteriores. No entanto, a Administração optou pelo não reconhecimento
aplicações contábeis com liquidez imediata e com risco insigniﬁcante de mu- te avaliados e contabilizados seguindo os conceitos do IFRS 15. Norma - IFRS de imposto de renda e contribuição social diferidos de prejuízo ﬁscal e base
dança de seu valor de mercado. 2.3. Títulos e valores mobiliários - Os certiﬁ- 16 – Leases Vigência - 1º de janeiro de 2019 Principais pontos introduzidos pela negativa de contribuição social. A Companhia optou pelo reconhecimento do
cados de depósitos bancários (CDB) e operações compromissadas estão norma - Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS custo atribuído de certos bens do ativo imobilizado. O impacto tributário deste
classiﬁcados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. São contabilizados 17/CPC 06 (R1) -Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações rela- ajuste foi reconhecido no imposto de renda e contribuição social diferidos no
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são cionadas, e estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, passivo não circulante, cuja realização ocorre na mesma proporção da baixa
reconhecidos no resultado do exercício, e ajustados a valor de mercado. 2.4. apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um do ajuste no ativo imobilizado por depreciação, impairment, obsolescência e
Contas a receber de clientes - São apresentadas aos valores presente e de contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). alienação. Abaixo segue a composição:
2017
2016
realização. É constituída provisão em um montante considerado suﬁciente pela Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento
administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. 2.5. reﬂetindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um Composição do imposto de renda
e
contribuição
social
diferidos
Imobilizado - Registrados ao custo de aquisição ou formação. A depreciação ativo” para praticamente todos os contratos de arrendamento, com exceção de
é calculada de forma linear ao longo da vida ﬁscal do ativo, a taxas que levam certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo valor. Para Ativo não circulante
143.480
149.906
em consideração as taxas determinadas pela legislação ﬁscal, conforme men- os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo, com Provisão para contingências
cionado na Nota Explicativa no 7. 2.6. Intangível - Ativos intangíveis adquiridos a classiﬁcação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arren- Provisão estimada para créditos
de
liquidação
duvidosa
135.684
128.187
separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisi- damentos ﬁnanceiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de ar279.164
278.093
ção e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das perdas de rendamento de forma diferente. Impactos da adoção - A avaliação da Empresa Total
seu valor recuperável, quando aplicável. 2.7. Avaliação do valor recuperável dos impactos da nova norma está em andamento. Nossa avaliação está sendo Passivo não circulante
Ajuste
de
avaliação
patrimonial
300.009
301.655
de ativos (teste de “impairment”) - A administração revisa anualmente o valor conduzida junto à diversas áreas da Empresa com o objetivo de identiﬁcar os
300.009
301.655
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas contratos de arrendamento existentes, bem como o ambiente de controles in- Total
10.
Provisão
para
contingências
e
depósitos
judiciais
A
Companhia
é
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar ternos e sistemas impactados pela adoção da nova norma.
parte envolvida em processos trabalhistas que se encontram em instâncias
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são 3. Caixa e equivalentes de Caixa, títulos e valores mobiliários
diversas.
As
provisões
para
contingências,
constituídas
para
fazer
face
aos
2017
2016
identiﬁcadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída Caixa e equivalentes de caixa
76.513
49.300 processos em curso avaliados como perda provável, são estabelecidas
provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe- Caixa
rável. 2.8. Empréstimos e ﬁnanciamentos - Os empréstimos tomados são Banco conta movimento
53.478
11.642 com base na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos
129.991
60.942 assessores legais. Os depósitos estão registrados no ativo não circulante.
2017
2016
dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresen- Títulos e valores mobiliários
2017
2016
Depósitos
Depósitos
tados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais Certiﬁcados de Depósitos Bancários (CDBs)
1.747.409
235.718
Judiciais
Provisão
Judiciais
Provisão
ao período incorrido (“pro rata temporis”). 2.9. Imposto de Renda e Contribui- Fundos de investimentos
–
188.711
1.260.246
422.000
860.637
440.900
ção Social sobre o lucro - Ativos e passivos tributários correntes do último
1.747.409
424.429 Trabalhistas
1.260.246
422.000
860.637
440.900
exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado As aplicações contábeis representam valores investidos em títulos privados
Conforme
Pronunciamentos
Técnico
CPC
nº
25
Provisões,
passivos
conou a pagar para as autoridades ﬁscais. As alíquotas de imposto e as leis tribu- emitidos por instituições ﬁnanceiras de primeira linha, com rentabilidade média
tingentes e ativos contingentes, que estabelece a prática de divulgação para
tárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou equivalente a 100,0% do CETIP DI “CDI”.
contingências,
devem
ser
divulgadas
discussões
judiciais
classiﬁcadas
como
substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que a Companhia 4. Contas a receber
2017
2016
opera e gera receita tributável. 2.10. Ativos e passivos contingentes e obri- Clientes Nacionais
10.653.957
9.596.251 probabilidade de perdas possível. No entanto, em 31 de dezembro de 2017 e
gações legais - As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e Serviços a Faturar
963.829
196.704 2016, a Companhia não possuía processos com esse prognóstico. A seguir
são apresentadas as movimentações da provisão, ocorridas nos exercícios
passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contin- Provisão Estimada para Créditos
gentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judi- de Liquidação Duvidosa
(399.070)
(377.021) de 2017 e 2016:
2017
2016
ciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos
11.218.716
9.415.934
440.900
338.900
prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes A abertura dos saldos de clientes pelos seus vencimentos está como demons- Saldo inicial
Adições
422.000
440.900
são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os trada a seguir:
Reversões
(440.900)
(338.900)
montantes envolvidos forem mensuráveis com segurança suﬁciente. Os passivos Contas a receber
2017
2016
Saldo ﬁnal
422.000
440.900
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em A vencer
8.205.811
5.453.645
11. Patrimônio líquido - • Capital social: O capital social em 31 de dezembro
nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas Vencidos:
de
2017
e
de
2016,
totalmente
subscrito
e
integralizado,
é
representado
por
não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são De 1 a 30 dias
844.090
1.220.443 2.400.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, em 31 de dezemregistradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabi- De 31 a 60 dias
104.536
445.823 bro de 2017 o capital social de R$ 28.150.000; • Dividendos: O estatuto da
lidades de êxito nos processos em que a Companhia questionou a inconstitu- De 61 a 90 dias
64.166
276.973 Companhia assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do
cionalidade dos tributos. 2.11. Instrumentos ﬁnanceiros - Reconhecimento De 91 a 180 dias
96.250
400.478 lucro líquido, ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do
inicial e mensuração subsequente - Reconhecimento inicial e mensuração De 181 a 365 dias
180.896
703.980 ajuste de avaliação patrimonial, independentemente da existência de prejuízos
- Ativos ﬁnanceiros são classiﬁcados como ativos ﬁnanceiros a valor justo por Acima de 365 dias
1.158.208
1.094.909 acumulados, conforme o Art. 202 da Lei n° 6404/76, beneﬁciando os acionistas
meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o
10.653.957
9.596.251
vencimento, ativos ﬁnanceiros disponíveis para venda, conforme a situação. A A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa foi calculada com em razão da disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme
Companhia determina a classiﬁcação dos seus ativos ﬁnanceiros no momento base na análise individual de riscos dos créditos, que contempla histórico de preconizado pela legislação societária:
2017
2016
do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições con- perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao
781.112 571.818
tratuais do instrumento. Ativos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialmente ao qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores Lucro líquido do exercício
valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo jurídicos, e é considerada suﬁciente para cobrir eventuais perdas sobre os valores (-) Parcela de lucros destinada à constituição
por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribu- a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão para créditos da reserva legal sobre lucro líquido do exercício
originalmente divulgado - 5%
(39.215) (30.125)
íveis à aquisição do ativo ﬁnanceiro. Mensuração subsequente - A mensuração de liquidação duvidosa nos exercícios de 2017 e 2016:
(+) Realização do ajuste de avaliação patrimonial
3.194
30.677
subsequente de ativos ﬁnanceiros depende da sua classiﬁcação, que pode ser
2017
2016 Base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório
745.091 572.370
da seguinte forma: • Ativos ﬁnanceiros a valor justo por meio do resultado: Saldos iniciais
(377.021)
(302.080) Percentual mínimo
25%
25%
São avaliados por meio do resultado, incluem ativos ﬁnanceiros mantidos para Adições
(399.070)
(377.021) Dividendo mínimo obrigatório
186.273 143.091
negociação e ativos ﬁnanceiros designados no reconhecimento inicial a valor (-) Reversões
377.021
302.080 Na AGO realizada em 28 de abril de 2017, foi aprovada a distribuição de dijusto por meio do resultado. Os correspondentes ganhos ou perdas reconheci- Saldos ﬁnais
(399.070)
(377.021)
dos na demonstração do resultado; • Empréstimos e recebíveis: São ativos 5. Transações com partes relacionadas - As transações com partes relacio- videndos, no montante de R$ 300.220,45, por conta do lucro do exercício de
ﬁnanceiros não derivativos, com pagamentos ﬁxos ou determináveis, não cota- nadas, referentes as compras de materiais e contratação de serviços, são con- 2016, ﬁcando a cargo da diretoria a data de pagamento. • Reservas de lucros:
dos em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos ﬁnanceiros veniadas entre as partes, cujas condições comerciais necessariamente não são A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido
são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos as mesmas aplicadas nas transações com partes não relacionadas. Os saldos do exercício. A reserva para investimentos, que corresponde ao lucro remanes(taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo e transações realizados com partes relacionadas são demonstrados a seguir: cente após a destinação para reserva legal e a proposta de distribuição dos
dividendos visa, principalmente, atender aos planos de investimentos previstos
amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” Ativo circulante
2017
2016 em orçamento de capital, sendo calculadas como segue:
na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros Outros ativos circulantes
2017
2016
efetivos é incluída na linha de receita ﬁnanceira na demonstração de resultado. Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais
–
6.772 Prejuízo Acumulado
(2.598.886) (3.063.394)
As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa
–
6.772 Lucro líquido do exercício
781.112
571.818
ﬁnanceira no resultado. A Companhia não possui ativos e passivos ﬁnanceiros Passivo circulante
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
3.194
30.676
nas seguintes condições “mantidos até o vencimento” e “disponíveis para venda”. Contas a pagar
Destinação da reserva legal (5%)
(39.215)
(30.125)
Classiﬁcação e mensuração dos passivos ﬁnanceiros - São classiﬁcados Dividendos a pagar
186.273
129.057 Absorção de reserva de lucros com
como passivos ﬁnanceiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e
Receita operacional líquida
prejuízos acumulados
69.340
35.230
ﬁnanciamentos, ou como derivativos classiﬁcados como instrumentos de hedge,
Serviços prestados
Dividendos propostos - obrigatórios (25%)
(186.273)
(143.091)
conforme o caso. A Companhia determina a classiﬁcação dos seus passivos
8.042.999
7.349.966 Dividendos complementares
(157.128)
–
ﬁnanceiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os passivos ﬁnanceiros Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais
8.042.999
7.349.966 Prejuízo Acumulado
(2.127.856) (2.598.886)
da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e ﬁnancia2017
2016
mentos e outras contas a pagar e foram todos classiﬁcados como empréstimos Remuneração do pessoal-chave - Em 2017, foi registrado a título de remu- 12. Receita operacional líquida
48.794.435 44.678.075
e ﬁnanciamentos. 2.12. Lucro básico e diluído por ação - O resultado por ação neração do pessoal-chave da Administração da Companhia, o montante de Receita bruta com prestação de serviços
(8.875.256) (8.425.482)
básico e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos R$ 594.239 (R$ 540.217 em 2016). Não existem quaisquer outros benefícios (-) Tributos sobre as receitas
concedidos
a
título
de
remuneração
e
benefícios
indiretos
a
Administração
da
(-)
Devoluções
e
abatimentos
(792.276)
(914.919)
acionistas da Companhia e a média ponderada das ações em circulação no
Receita operacional líquida
39.126.903 35.337.674
respectivo período, considerando ajustes de desdobramento ocorridos no perí- Companhia.
2017
2016 13. Custos dos serviços prestados
2017
2016
odo. A Companhia não possui operações que inﬂuenciam no cálculo do lucro 6. Impostos a recuperar
–
990.649 Salários e encargos sociais
(8.738.481) (9.729.279)
diluído, portanto o lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro básico por Contribuição social a compensar
–
1.321.384 Serviços proﬁssionais de terceiros
(16.294.886) (13.314.989)
ação. 2.13. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas Imposto de renda a compensar
–
2.312.033 Peças, manutenção e combustíveis
(5.868.864) (5.471.955)
pelo IASB e CPC - As alterações das normas existentes a seguir foram publiDepreciação
(1.347.158) (1.871.185)
7. Imobilizado
2017
2016
Outros custos
(3.808.068) (2.709.847)
% - Taxa anual de
Depreciação
Depreciação
Total
(36.057.457) (33.097.255)
depreciação/ amortização
Custo
acumulada
Líquido
Custo
acumulada
Líquido 14. Despesas operacionais: Administrativas, comerciais e gerais
Móveis e utensílios
10
25.457
(18.807)
6.650
18.457
(18.227)
230
2017
2016
Veículos e acessórios
10 a 12,5
41.769.505
(23.249.909) 18.519.596 41.884.460
(22.323.014) 19.561.446 Salários e encargos sociais
(664.495)
(614.064)
Ferramentas
10
288.760
(287.489)
1.271
288.760
(274.691)
14.069 Honorários da diretoria e encargos
(594.239)
(540.217)
Computadores e periféricos
20
195.944
(184.691)
11.253
185.145
(182.198)
2.947 Serviços proﬁssionais de terceiros
(190.693)
(139.312)
Equipamentos de comunicação
10
9.443
(9.443)
–
9.443
(9.443)
– Outras despesas, líquidas
(246.881)
(364.716)
Ediﬁcações
5 a 10
4.505.321
(2.200.617) 2.304.704
4.505.321
(1.902.959) 2.602.362
Total
(1.696.308) (1.658.309)
Total
46.794.430
(25.950.956) 20.843.474 46.891.586
(24.710.532) 22.181.054
15. Outras receitas operacionais - As composições das receitas líquidas
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas:
Custo do imobilizado
2015
Adições
Baixas
2016
Adições
Baixas
2017 dos exercícios de 2017 e 2016 são as seguintes:
2017
2016
Móveis e utensílios
18.457
–
–
18.457
7.000
–
25.457
8.890
169.359
Veículos e acessórios
42.646.583
–
(762.123) 41.884.460
15.467
(130.423) 41.769.505 Resultado líquido com baixa do imobilizado
8.890
169.359
Ferramentas
288.760
–
–
288.760
–
–
288.760 Total
Computadores e periféricos
185.145
–
–
185.145
10.800
–
195.944 16. Receitas e despesas ﬁnanceiras
2017
2016
Equipamentos de comunicação
9.443
–
–
9.443
–
–
9.443 16.1.Despesas ﬁnanceiras
(408.935)
(273.462)
Ediﬁcações
4.505.321
–
–
4.505.321
–
–
4.505.321 Juros passivos sobre empréstimos
Variações
monetárias
–
(328.405)
Total
47.653.709
–
(762.123) 46.891.586
33.267
(130.423) 46.794.430
(57.254)
(81.764)
Depreciação acumulada
2015
Adições
Baixas
2016
Adições
Baixas
2017 Impostos sobre Operações ﬁnanceiras
(38.291)
(73.429)
Móveis e utensílios
(17.537)
(690)
–
(18.227)
(580)
–
(18.807) Outras despesas
(504.480)
(757.060)
Veículos e acessórios
(21.423.931) (1.558.170)
659.087 (22.323.014) (1.034.208)
107.313 (23.249.909) Total
2017
2016
Ferramentas
(261.893)
(12.799)
–
(274.692)
(12.797)
–
(287.489) 16.2.Receitas ﬁnanceiras
26.782
47.812
Computadores e periféricos
(179.640)
(2.558)
–
(182.198)
(2.493)
–
(184.691) Rendimento de títulos e valores mobiliários
96.404
549.776
Equipamentos de comunicação
(9.443)
–
–
(9.443)
–
–
(9.443) Variações monetárias
962
239.810
Ediﬁcações
(1.605.301) (297.658)
–
(1.902.959)
(297.658)
– (2.200.617) Outras receitas
124.148
837.398
Total
(23.497.745) (1.871.875)
659.087 (24.710.532) (1.347.736)
107.313 (25.950.956) Total
Revisão da vida útil - A Companhia realizou a revisão da vida útil, por meio da atualização do laudo de avaliação emitido por empresa especializada. Esta 17. Participações nos Lucros e Resultados (PRL) - A Companhia concede
análise teve como objetivo revisar e ajustar a vida útil-econômica estimada dos bens que compõem o ativo imobilizado para o cálculo da depreciação. Como Participações nos Lucros e Resultados (PRL) a seus funcionários, vinculada
resultado desta avaliação o grupo de veículos e acessórios do ativo imobilizado manteve sua vida útil-econômica estimada média de 10 anos (10,0% a 12,5% ao seu plano de ação e ao alcance de objetivos especíﬁcos, os quais são
ao ano). A Administração da Companhia considerou os impactos da mudança e efetuou os devidos registros nas demonstrações contábeis, a partir da data estabelecidos e acordados no começo de cada ano. Em 31 de dezembro de
de adoção inicial em 2011. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia obteve um laudo de atualização da vida útil remanescente, conﬁrmando a posição 2017, a Companhia registrou na rubrica de “Custos e despesas operacionais”, a
despesa para participações nos lucros no montante de R$ 99.502 (R$ 97.210 em
anteriormente emitida e mencionada anteriormente.

Demonstrações dos ﬂuxos de caixa
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Das atividades operacionais
2017
Lucro líquido antes do IRPJ a e da CSLL
1.001.696
Ajustes para conciliar o lucro líquido antes
do imposto de renda e contribuição social
ao caixa proveniente das atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
1.347.736
Resultado liquido de ativo imobilizado alienado
(8.890)
Encargos ﬁnanceiros sobre ﬁnanciamentos
408.935
Encargos ﬁnanceiros sobre impostos a compensar
–
Provisão para contingências
(18.900)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
22.049
(Aumento) Redução em ativos
Contas a receber de clientes
(1.824.831)
Estoques
–
Depósitos judiciais
(399.609)
Outros ativos circulantes
684.214
Aumento (Redução) em passivos
Fornecedores
429.558
Obrigações trabalhistas e tributárias
436.501
Adiantamentos de clientes
(52.168)
Caixa proveniente das atividades operacionais 2.026.291
Imposto de renda e contribuição social pagos
2.088.733
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
4.115.024
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
(33.267)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado
32.000
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
(1.267)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Com terceiros
Amortização de ﬁnanciamentos
(2.435.543)
Caixa proveniente das atividades de
ﬁnanciamentos com terceiros
(2.435.543)
Com acionistas
Distribuições de lucros pagos
(286.185)
Partes relacionadas
–
Caixa utilizado nas atividades de
ﬁnanciamentos com acionistas
(286.185)
Caixa líquido utilizado pelas atividades
de ﬁnanciamentos
(2.721.728)
Aumento (Redução) líquido de caixa
e equivalentes de caixa e títulos
e valores mobiliários
1.392.029
Caixa e equivalentes de caixa e títulos
e valores mobiliários
No início do exercício
485.371
No ﬁnal do exercício
1.877.400

2016
831.807
(837.398)
757.060
1.871.875
2.623.344

do contato com os consumidores no resultado final. Além
da manutenção das informações, é preciso padronizá-las,
visto que uma coleta incompleta, que gera dados imprecisos
e desnecessários, pode ser igualmente prejudicial para a
companhia. Portanto, para mensurar o retorno a partir de
uma base de dados eficiente, é preciso analisar o número de
vendas. A tendência é que ele aumente ou que pelo menos
auxilie na retenção de clientes recorrentes no dia a dia e no
contato com os consumidores.
Além disso, é possível mensurar se o público foi atingido
pelas ações comunicacionais, como as de e-mail marketing,
que permitem a verificação da taxa de abertura.
(*) - É CEO da Unitfour, empresa brasileira referência
em fornecimento de dados para as áreas de cobrança, call centers,
risco, crédito, antifraude, CRM e marketing (https://www.unitfour.com.br/).

O equilíbrio fiscal com
investimento
público é possível?

2016
831.807

1.871.875
121.891
601.866
(549.775)
102.000
74.941
95.953
11.766
(216.845)
(301.274)
100.201
168.255
(341.277)
2.571.384
(316.951)
2.254.433
–
–
–
(3.278.195)
(3.278.195)
(14.034)
(52.043)
(66.077)
(3.344.272)
(1.089.839)
1.575.210
485.371

2016). 18. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados
pela administração como suﬁcientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios
foram devidamente pagos. A Companhia adota um programa de gerenciamento
de riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e
operações. Abaixo segue a abertura dos riscos e importância segurada em 31
de dezembro de 2017, vigentes em 2018 em períodos variáveis:
Risco - Frota
Importância segurada
Responsabilidade civil - Danos materiais
(individuais de veículos)
300.000
Responsabilidade civil - Danos corporais
(individuais de veículos)
900.000
Responsabilidade civil - Danos morais
(individuais de veículos)
100.000
Incêndio, roubo, furto
100% da tabela FIPE
Responsabilidade Civil/Empregador
RC Empregador
1.000.000
Danos morais - Operações
300.000
Danos morais - Empregador
300.000
RCF - Responsabilidade Civil do Transportador
RCF-DC (Roubo de Carga)
2.000.000
RCTR-C (Roubo de Carga)
2.000.000
A Companhia é co-segurada de apólice de seguro empresarial da parte relacionada Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais. As premissas adotadas para
a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza,
não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.
Diretoria
João Luciano Granado - Diretor Presidente
Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente
Contador
Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1SP 152.060/O-2
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores da Transnovag Transportes S.A.
São Paulo - SP Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da
Transnovag Transportes S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e ﬁnanceira da Transnovag Transportes S.A. em 31 de
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de
caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Transações com partes relacionadas - Conforme mencionado
na Nota Explicativa Nº 5 às demonstrações contábeis, a Companhia mantém
relações e transações relevantes com partes relacionadas, representadas
substancialmente por operações comerciais, cujos valores são pactuados
entre as partes. As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir
de registros separados mantidos pela Companhia, sendo que os valores
registrados poderiam ter sido diferentes caso estas transações tivessem
sido realizadas com terceiros. Nossa opinião não contém modiﬁcação em
relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança
pelas demonstrações contábeis - A Administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 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. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 suﬁciente 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, falsiﬁcação, 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 eﬁcácia 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 signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as
eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 20 de abril de 2018.
BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/O-1
Esmir de Oliveira - Contador CRC 1 SP 109628/O-0
Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5

Nelson Marconi (*)
Os objetivos da política
fiscal devem ser a suavização das flutuações no
nível de atividade e dos
preços
estímulo ao desenvolvimento através do
financiamento de políticas públicas e a aceleração
do processo de distribuição de
renda, que ocorre lentamente
se orientado apenas pelos mecanismos de mercado.
Para alcançar esses objetivos, é necessário que a
política fiscal atue de forma
anticíclica, isso é, que os gastos
sejam majorados em períodos
recessivos e reduzidos em
períodos expansionistas (isso
decorre em parte dos próprios
estabilizadores automáticos),
a poupança pública seja positiva e a dívida pública seja
estabilizada (no atual cenário
brasileiro, necessita inclusive
ser reduzida nos próximos
anos).
Conciliar estes objetivos e
metas não é tarefa fácil. Em
geral, os modelos de determinação da evolução da dívida
pública incluem o comportamento do resultado primário
em sua formulação, pois a
capacidade de pagar juros é
um importante indicador da
evolução da dívida pública. Na
alternativa discutida nesse artigo, o objetivo é a conciliação
entre a capacidade de realizar
investimentos anticíclicos e a
responsabilidade fiscal, representada aqui pelo controle da
evolução da dívida pública.
É uma mudança no atual
paradigma da política fiscal
que pode ser operada se for
estabelecida uma nova relação
entre déficit primário e poupança pública, onde a variação
na relação dívida pública/PIB
dependerá do comportamento
dos gastos com investimento,
da receita corrente, dos gastos
correntes (excluída a despesa
com juros), da taxa real de
juros, da taxa de crescimento
do PIB e da própria magnitude
da relação dívida pública/PIB
no início do período analisado.
Com esta formulação, torna-se possível, por exemplo, fixar
uma meta para o investimento
público e definir o comportamento necessário para as
demais variáveis de modo a
possibilitar a estabilização ou
a redução da relação dívida
pública/PIB. A retomada do
investimento público, com
ajuste das receitas e despesas
correntes, permitirá a volta
ao crescimento e o início da
trajetória de redução da dívida
pública a partir de 2020.
Para alcançar esses objetivos, a receita corrente deve
se elevar gradativamente em
dois pontos percentuais do PIB
até 2019. Essa é uma hipótese
realista, pois a receita correspondia a 19% do PIB em boa
parte do período entre 2007
e 2012. Para tal, é necessário
retomar o crescimento econômico (sendo o incremento do
investimento público fundamental nesse processo).
Por consequência o mercado
de trabalho retomaria o processo de formalização, fato que
elevaria a receita previdenciária; os impostos sobre os mais
ricos precisam ser majorados
(no âmbito de uma reforma
tributária que mude também
a composição da carga entre
consumo e renda), bem como a
taxação sobre heranças, lucros
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e dividendos distribuídos, cujo
destino principal deveria ser o
financiamento da aposentadoria rural, e o próprio imposto
de renda na fonte; e a alíquota
da contribuição previdenciária
dos inativos deveria ser elevada para compensar ao menos
parcialmente o desequilíbrio
passado entre contribuições
e benefícios.
A alíquota cobrada sobre a
remuneração dos ativos que
terão direito à aposentadoria
integral também deveria ser
majorada. Do lado dos gastos
correntes (excluídos os juros),
são necessários dois pontos
percentuais de redução (em
relação ao PIB). Assim como
para a receita, essa hipótese
é razoável, pois essa relação
prevaleceu no patamar entre
15 e 16% do PIB entre 2007 e
2012. Para isso, é necessário
controlar mais as despesas
com pessoal, realizar reduções
adicionais (ainda que marginais) no custeio, diminuir os
subsídios e reformar o sistema
previdenciário, cuja economia
mais imediata resultará da
elevação da idade mínima de
aposentadoria.
A taxa real de juros implícita
sobre a dívida líquida total, que
atingiu 10,4% em 2017, reflete
o comportamento das taxas de
juros praticadas pelo Banco
Central, que sob o critério de
cálculo ex-post permanecem
muito elevadas. A taxa básica
de juros, que corrige parcela
relevante dessa dívida, poderia ser reduzida mais rapidamente, até porque a inflação
encontra-se bem abaixo da
meta, fato que contribuirá
inclusive para a elevação da
poupança pública.
Essa combinação de medidas
possibilitará combinar a definição de uma meta razoável para
o investimento público (o que
por si só torna a política fiscal
anticíclica), retomar o crescimento econômico e reduzir a
relação entre dívida pública e
PIB. A condição fundamental
para essa combinação é o alcance e manutenção de uma
taxa de poupança pública
positiva. Por isso, as despesas
correntes (incluindo os juros)
deverão ser ajustadas à medida
que a receita cair, podendo
inclusive existir, neste caso,
um teto como percentual do
PIB para as mesmas.
O teto atual, como é sabido,
não inclui nenhum instrumento que possibilite atingir
tal combinação. No quadro
atual, o governo apenas coloca
um limite para os gastos (que
certamente deve existir) e joga
no colo da sociedade o embate
pelos recursos públicos, sem
cumprir seu papel, que é fazer
escolhas, propor políticas,
arbitrar e eleger prioridades.
Tomara que a regra do teto
de gastos, como desenhada
hoje, seja revista no futuro
próximo, com a definição de
uma meta para o investimento
e as demais variáveis se ajustando a essa meta e evitando o
crescimento da dívida pública,
conforme defendido neste
artigo.
É uma opção bem distinta
daquela adotada hoje, mantendo a responsabilidade fiscal
necessária.
(*) - É professor da EAESP-FGV e
coordenador do Forum de Economia
da FGV e membro do Grupo
Reindustrialização.
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Que os bancos de dados são fundamentais para o
sucesso das empresas não é novidade

