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São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de maio de 2018

A CPI dos Cartões de Crédito do Senado,
que investiga a cobrança de juros extorsivos
cobrados pelas operadoras, ouviu representantes de empresas credenciadoras e
estudiosos do mercado. O representante
da Associação das Empresas de Cartões
de Crédito, Ricardo Vieira, traçou um panorama do setor em 2017. Quase um terço
do consumo das famílias brasileiras se fez
por meio dos cartões: foram 13 bilhões
de transações. O montante chegou a R$
1,36 trilhão.
Segundo Vieira, 99,9% dos municípios

brasileiros têm pelo menos uma maquina de
cartão disponível. As compras por telefone
ou pela internet já correspondem a 20%
do total de transações. "Noventa por cento
dos brasileiros liquidam integralmente suas
faturas no vencimento. Não pagam qualquer tarifa ou juros ao sistema financeiro
brasileiro. De R$ 1,36 trilhão de crédito
disponível à pessoa física no Brasil, R$ 13
bilhões são de rotativo. É menos de um
por cento do crédito".
Ex-presidente do Banco Central, o
economista Gustavo Loyola disse que o

parcelamento de despesas no cartão de
crédito “pegou” no Brasil. Segundo ele, a
prática gera distorção nas taxas que incidem sobre esse tipo de transação e afeta
o equilíbrio do sistema. "O financiamento
se dá pelo próprio lojista no momento da
compra. Isso distorce as taxas cobradas ao
longo da cadeia produtiva. É uma realidade
brasileira. Nós precisamos saber como lidar com essa realidade, mas ela não pode
ser ignorada. Como equilibrar os custos
do sistema de cartões entre seus vários
participantes" (Ag.Senado).

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota
2016
2015
2016
2015 Passivo e
Nota
2016
2015
2016
2015
Circulante
patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa 4 136.526 164.383 136.964 165.657 Circulante
Contas a receber
5 346.308 323.548 375.671 328.028 Fornecedores
11 211.349 150.020 288.789 174.116
Partes relacionadas
24
68.567
1.487
62.493
- Empréstimos
14 26.865 95.119
26.865 100.342
Estoques
6 374.022 290.445 449.512 323.952 e financiamentos
Instrumentos financeiros
Obrigações trabalhistas
derivativos a receber
22
3.317 17.172
3.317 17.172
e sociais
12 10.901
8.520
11.099
8.617
Impostos a recuperar
7
53.044 21.087
56.183 21.717 Obrigações tributárias
13 59.585 35.344
60.668 36.248
Despesas antecipadas
1.968
772
2.036
772 Adiantamento de clientes
20.859
4.909
21.116
5.020
11.117 12.998
11.125 12.998
Outras contas a receber
1.649
2.730
21.881 10.219 Provisões para garantia
985.401 821.624 1.108.057 867.517 Juros sobre capital próprio
Não circulante
e dividendos
16 12.490
8.733
12.490
8.733
Outras contas a pagar
22.811 26.890
25.055 26.979
Realizável a longo prazo
375.977 342.533 457.207 373.053
Tributos diferidos
23
39.156 33.226
40.857 33.809
Outras contas a receber
2.609
1.304
2.609
1.304 Não circulante
41.765 34.530
43.466 35.113 Empréstimos
14 61.096 69.761
61.096 69.761
Investimentos
8
87.098 50.655
- e financiamentos
Imobilizado
9
29.623 29.908
73.594 64.607 Provisões para riscos
tributários,
Intangível
10
732
308
732
308
15 39.633 17.525
39.633 17.525
117.453 80.871
74.326 64.915 trabalhistas e cíveis
100.729 87.286 100.729 87.286
Patrimônio líquido
Capital social
16.1 216.075 216.075 216.075 216.075
Reserva de lucros
16.2 451.838 291.131 451.838 291.131
667.913 507.206 667.913 507.206

Total do ativo

1.144.619 937.025 1.225.849 967.545

Total do passivo
e patrimônio líquido

1.144.619 937.025 1.225.849 967.545

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucros
Lucros (prejuízos)
Capital
Reserva
Retenção
Reserva de
acumulados
social
legal
de lucros
incentivos fiscais
(reapresentado)
Saldo em 31 de dezembro de 2014
216.075
7.777
135.437
Resultado do exercício
158.192
Destinações:
Reserva legal
7.910
(7.910)
Reserva de incentivos fiscais
140.008
(140.008)
Juros sobre capital próprio
(10.275)
Saldos em 31 de dezembro de 2015
216.075
15.687
275.444
Resultado do exercício
175.266
Destinações:
Reserva legal
8.764
(8.764)
Reserva de incentivos fiscais
90.214
(90.214)
Dividendos obrigatório e juros sobre
capital próprio
(14.559)
Retenção de Lucros
61.729
(61.729)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
216.075
24.451
61.729
365.658
Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Nota
2016
2015
2016
2015
Nota
2016
2015
Receita líquida de vendas 17 1.113.289 821.647 1.166.192 828.018 Lucro antes do Imposto
Custo dos produtos vendidos 18 (697.234) (512.592) (706.681) (481.909) de Renda e Contribuição
Lucro bruto
416.055 309.055 459.511 346.109 Social
187.419 122.930
Receitas (Despesas)
Imposto de renda
operacionais
e contribuição social
Com vendas
18 (256.568) (201.984) (263.264) (208.987)
correntes
23 (18.083) (3.752)
Gerais e administrativas
18 (31.242) (27.942) (31.658) (28.005) Imposto de renda
Resultado com equivalência
e contribuição social diferidos23
5.930
39.014
patrimonial
8
38.509
27.314
- Lucro do exercício
175.266 158.192
Outras receitas (despesas)
Resultado atribuído aos
operacionais
20
9.983
7.586
11.533
7.586 Acionistas controladores
175.266 158.192
Resultado antes
Lucro do exercício
175.266 158.192
do resultado financeiro
176.737 114.029 176.122 116.704 Resultado por ação:
Receitas financeiras
35.489
28.468
35.567 28.525 Resultado por ação Despesas financeiras
(23.499) (23.294) (23.764) (23.671) básico (em R$)
21
0,81
0,73
Variação cambial líquida
(1.308)
3.727
148
2.706 Resultado por ação Resultado financeiro
19
10.682
8.901
11.951
7.560 diluído (em R$)
0,81
0,73
Demonstrações dos Valores Adicionados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
2016
2015
2016
2015
2016
2015
Receitas
Distribuição do valor adicionado
Venda de mercadorias e serviços1.490.2281.011.8611.519.881 1.007.937 Pessoal
Outras receitas
34.785
21.706
36.334
21.706 Remuneração direta
58.845
47.045
Estimativa para perdas com
Benefícios
16.443
15.865
crédito de liquidação duvidosa (12.971)
(6.218) (13.082) (6.676) FGTS
5.394
4.179
1.512.042 1.027.349 1.543.133 1.022.967
80.682
67.089
Impostos, taxas e contribuições
Insumos adquiridos de terceiros
Federais
201.688 138.524
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 637.206 488.231 565.355 441.582 Estaduais
71.700
67.486
Municipais
73
63
Materiais, energia, serviços de
273.461 206.073
terceiros e outros
348.924 160.668 404.791 167.417
Perda / recuperação de valores
Remuneração de capitais
ativos
26.038
5.356
28.569
4.653 de terceiros
1.012.168 654.255 998.715 613.652 Juros e variações cambiais
92.385
73.725
Valor adicionado bruto
499.874 373.094 544.418 409.315 Outras
1.414
9.023
2.219
2.528
Depreciação e amortização
(2.982)
(3.512)
(6.462) (5.495) Aluguéis
Valor adicionado líquido
96.018
85.276
prooduzido pela Companhia 496.892 369.582 537.956 403.820 Remuneração de capitais
próprios
Valor adicionado recebido
em transferência
Juros sobre o capital próprio
13.796
10.274
Resultado de equivalência
Lucro líquido atribuído aos
patrimonial
38.509
27.314
- acionistas controladores
763
Receitas financeiras
Lucros retidos
160.707 116.888
175.266 127.162
e variaçoes cambiais
90.026
88.704 101.989 102.112
Valor adicionado total
Valor adicionado total
625.427 485.600
a distribuir
625.427 485.600 639.945 505.932 distribuído
Nota de Retificação

Total
359.289
158.192
(10.275)
507.206
175.266
(14.559)
667.913

Consolidado
2016
2015

188.073 124.263

(19.005)

(3.752)

6.198 37.680
175.266 158.191
175.266 158.191
175.266 158.191

0,81

0,73

0,81

0,73

Consolidado
2016
2015

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2016
2015
2016
2015
Fluxo de caixa da atividade
operacional
Lucro antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social 187.419 122.930 188.073 124.263
Ajustes para reconciliar
o resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
5.930
7.984
6.198
7.984
Variação monetária, cambial
e juros não realizados
12.657 20.363
12.657
20.363
Depreciação e amortização
2.982
3.054
6.462
4.887
Perda estimada para crédito
de liquidação duvidosa
12.971
6.406
13.082
6.864
Baixa de ativos imobilizados
e intangíveis
880
511
880
511
Perda estimada para ajuste
ao valor realizável do estoque
26.037 (5.357) 28.568
(6.241)
Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários
9.758
8.352
9.758
8.352
Equivalência patrimonial
(38.509) (27.314)
Provisão para gastos e abatimentos
com clientes
17.842
3.269
17.842
(135)
Variações patrimoniais:
Contas a receber
(57.414) (95.997) (82.677) (105.666)
Estoques
(109.615) 39.974 (154.129)
16.540
Impostos a recuperar
(37.887) (11.188) (41.514) (11.643)
Outros ativos
(29.291) 5.965 (42.126)
(913)
Fornecedores
79.550 (50.508) 132.895 (30.823)
Obrigações tributárias
36.591 26.400
36.591
27.197
Contas a pagar
33.063 (3.869) 40.530
(3.417)
Imposto de renda e contribuiçao
social pagos
(18.083) (3.751) (19.004)
(5.085)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
134.881 47.224 154.086
53.038
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Dividendos recebidos
2.066
Recursos provinientes da alienação
do imobilizado
32
300
32
300
Investimentos em controladas
- (5.443)
Aquisição de ativo imobiilzado
(3.419) (1.269) (16.171) (16.626)
Aquisição de intangível
(614)
(2)
(614)
(2)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
(1.935) (6.414) (16.753) (16.328)
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Mútuo com controladores
(62.493)
- (62.493)
Empréstimos e financiamentos
tomados
16.755 121.084
16.755 126.307
Juros sobre o capital próprio
e dividendos pagos
(8.733) (1.541) (8.733)
(1.706)
Juros pagos por empréstimos
e financiamentos
(18.273) (5.235) (23.496)
(5.235)
Pagamentos de empréstimos
e financiamentos
(88.059) (89.266) (88.059) (89.266)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamentos (160.803) 25.042 (166.026)
30.100
(Redução)/Aumento do caixa
e equivalentes de caixa
(27.857) 65.852 (28.693)
66.810
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
164.383 98.531 165.657
98.847
Caixa e equivalentes de caixa no
final do exercício
136.526 164.383 136.964 165.657
(Redução)/Aumento do caixa
e equivalentes de caixa
(27.857) 65.852 (28.693)
66.810
Demonstrações do resultado abrangente em 31 de dezembro
de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora
Consolidado
2016
2015
2016
2015
Lucro do exercício
175.266 158.192
175.266 158.191
Resultado abragente total
175.266 158.192
175.266 158.191
60.203
49.200 Resultado atribuído aos
16.484
16.426 Acionistas controladores
175.266 158.192
175.266 158.191
5.487
4.339 Resultado abragente total
175.266 158.192
175.266 158.191
82.174
69.966
Conforme descrito na nota explicativa nº 3.1.15, essas demonstrações
203.452 140.313 contábeis individuais e consolidadas foram alteradas e estão sendo
72.077
68.328 reapresentadas para refletir os assuntos elencados na respectiva Nota
174
79 Explicativa. Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera
275.703 208.720 essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido. Nossa opinião sobre estas demonstrações continua sendo sem qualquer modificação. Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado: As de103.079
88.189 monstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
1.414
9.302 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Adminis2.309
2.592 tração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar
106.802 100.084 para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas de13.796
10.274 monstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de
763
- acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor
160.707 116.888 Adicionado (Pronunciamento Técnico CPC 09). Em nossa opinião, essas
175.266 127.162 demonstrações dos valores adicionados foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
639.945 505.932 nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
A Companhia retifica o texto da Nota Explicativa 25 das Demonstrações ata de reunião de diretoria, foi deliberada: (1) a ratificação da distribuição Administração da Companhia é responsável por essas outras informaContábeis do ano de 2017, divulgadas em 18/05/2018, nos jornais Diário de dividendos aos acionistas da Companhia, deliberada em 1º de julho de ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião soOficial do Estado de São Paulo e Jornal Empresas e negócios. Onde lê- 2017, com base na posição acionária naquela data, no valor total de R$ bre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administrase: 25. Eventos subsequentes: Em abril de 2017 por meio de ata de 17.929, com base no balanço semestral levantado em 30 de junho de ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
reunião da Diretoria foi realizada a ratificação da distribuição de dividen- 2017; e (2) a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
dos intermediários e juros sobre o capital próprio aos acionistas da Com- com base na posição acionária nesta data, no valor total de R$ 40.363, contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administrapanhia, deliberada em de julho de 2017, com base na posição acionária com base no balanço levantado em 31 de dezembro de 2017. Em março ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
naquela data, no valor total de R$ 28.648, com base no balanço semes- de 2018, por meio de ata de assembleia geral extraordinária, foi delibera- inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecitral levantado em 30 de junho de 2017. Foi também ratificada a aprova- da a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor total de R$ 61.729, mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
ção para que a Companhia fizesse a compensação dos dividendos e o com base no saldo da reserva de lucros retidos. A Companhia compensou forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
valor líquido de imposto de renda dos juros sobre o capital próprio a que parte dos valor dos dividendos com os valores em aberto dos mútuos dos distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
os acionistas fizeram jus, com o valor em aberto dos respectivos mútuos acionistas com a Companhia, os quais foram integralmente liquidados. comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responcom a Companhia, de forma a abater parte do saldo devedor, conforme Os efeitos desses eventos estarão refletidos no balanço patrimonial de 31 sabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
autorizado pelas acionistas. Leia-se: Em fevereiro de 2018, por meio de de março de 2018.
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas
ALEXANDRE OSTROWIECKI
RENATO FEDER
FLÁVIO JOSÉ DA SILVA - Contador - CRC 1SP186937/O-2
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
Relatório do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Multilaser Industrial na avaliação e impactos nas demonstrações contábeis, individuais e con(IASB)
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
S.A. São Paulo - SP Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis, solidadas, da Companhia, tomadas em conjunto. Resposta da auditoria
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
individuais e consolidadas, da Multilaser Industrial S.A. (“Compa- ao assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: •
distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
nhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, Avaliação das principais premissas e critérios adotados pela AdministraNa elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responque compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e ção com relação as taxas de crescimento nas projeções, por meio da
sável
pela
avaliação da capacidade da Companhia continuar operando,
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, comparação com previsões econômicas, setoriais e taxa de desconto; •
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua contidas mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício Avaliação da aderência dos principais componentes das projeções à lenuidade
operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das defindo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, in- gislação tributária vigente; • Análise de sensibilidade acerca das princimonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as pais premissas utilizadas pela Administração, com o objetivo de observar
a
Companhia
e
suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tedemonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, eventual relevância e dependência das projeções em relação às premisnha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operaem todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, indi- sas específicas; • Revisão dos cálculos aritméticos dos valores incluídos
ções.
Os
responsáveis
pela governança da Companhia são aqueles com
vidual e consolidada, da Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro nas projeções; • Revisão das divulgações relacionadas a esses assuntos
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das dede 2016, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os preparadas pela Companhia. Com base no resultado dos procedimentos
monstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável
seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo de auditoria acima descritos, não identificamos ajustes de auditoria,
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portanto,
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demonstraerro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: ções contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Provirazoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in- sões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis: Conforme Nota
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade Explicativa nº 15, a Companhia é parte integrante em processos judiciais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existene
administrativos
nas
esferas
cível,
trabalhista,
previdenciária
e
fiscal,
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsates. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consibilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individu- que surgem no curso normal de seus negócios. Em 31 de dezembro de
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e 2017, a Companhia possui assuntos de natureza tributária em discussão
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previs- em várias esferas processuais, no montante total de R$ 351.956 mil, sendos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio- do que R$ 13.279 mil estão provisionados, referentes a processos com
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com probabilidade de perda provável, com base na opinião de seus assessointernacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e manteas demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre- res jurídicos. As situações onde as perdas são consideradas possíveis
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificaditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para são objeto de divulgação por seus valores históricos e aquelas em que as
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Princi- perdas são consideradas remotas não são divulgadas. Considerando a
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejarelevância
dos
valores
envolvidos
e
julgamento
crítico
em
relação
à
propais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profismos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
sional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor- babilidade de êxito nas discussões judiciais, qualquer mudança no ambibem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das ente regulatório, de prognóstico e/ou julgamento pode trazer impactos
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção reledemonstrações contábeis individuais e consolidadas, como um todo e na relevantes nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis indivi- Companhia. Resposta da auditoria ao assunto: Nossos procedimentos
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifiduais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separa- de auditoria incluíram, entre outros: • Obtenção de carta de confirmação
cação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entenda sobre esses assuntos. Reconhecimento de receita: A Companhia junto aos assessores jurídicos da Companhia para os processos em andimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarrealiza parte significativa de suas vendas ao mercado varejista e entida- damento; • Avaliação de valores e da probabilidade de perda e, para demos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
des governamentais, substancialmente no mercado nacional. A receita terminados processos tributários, obtenção de opinião de especialistas
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controdessas operações é reconhecida após o faturamento e atendimento das tributários sobre a razoabilidade dos prognósticos dos assessores jurídiles internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação
condições estabelecidas pelas normas contábeis quanto ao reconheci- cos e avaliação dos argumentos e/ou teses de defesa. Com base no redas políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
mento da receita, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.1.7. Es- sultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, identificamos
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluísas operações de vendas são relevantes e pode haver intervalo de tempo ajuste não material no saldo da provisão regularizado pela Companhia e,
mos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
entre o momento da emissão das notas fiscais de vendas dos produtos e portanto, julgamos ser razoável a estimativa de provisão para riscos tricontinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtio momento da efetiva transferência dos riscos e benefícios dos produtos butários, trabalhistas e cíveis mencionada na Nota Explicativa nº 15, bem
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
vendidos aos seus clientes. Por este motivo, a Companhia monitora o como julgamos serem razoáveis as divulgações realizadas no contexto
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de contiprazo de entrega a esses clientes e procede os ajustes na receita das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em
nuidade
operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
operacional para que a mesma reflita somente as vendas que atenderam conjunto. Reserva de incentivos fiscais: Conforme mencionado na
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relaa todos os critérios contábeis para reconhecimento da receita até a data- Nota Explicativa nº 16.2 (b), a Companhia é detentora de subvenção gotório
de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
base das demonstrações contábeis. Devido ao volume de transações de vernamental junto ao Estado de Minas Gerais, o qual autoriza o
contábeis, ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fovendas sujeitas a este monitoramento e os controles internos existentes diferimento do pagamento de ICMS nas entradas das mercadorias que
rem
inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênserem individualizados por transação para determinação dos ajustes na especifica, em decorrência de importação direta do exterior, e assegura
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
receita operacional, consideramos esse tema um assunto relevante para crédito presumido parcial para o ICMS nas saídas das mercadorias
ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não
a nossa auditoria. Resposta da auditoria ao assunto: Nossos procedi- comercializadas pela Companhia. A manutenção desta subvenção requer
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentamentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliação dos sistemas re- que a Companhia cumpra certos requerimentos previstos na legislação
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclulevantes de Tecnologia da Informação utilizadas pela Companhia e suas estadual vigente, bem como realize determinadas comprovações legais
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis, representam as
controladas; • Entendimento dos controles internos relevantes referente junto à Fazenda Estadual de Minas Gerais, cujo fluxo de renovação de tal
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
ao reconhecimento de receita no adequado período de competência subvenção ocorre anualmente. Os ganhos provenientes deste benefício
objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria
contábil, bem como a realização de testes, por amostragem, sobre a apli- fiscal podem ser utilizados apenas para aumento de capital e absorção
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidade
prejuízos
contábeis,
não
podendo
ser
distribuídos
como
dividendos,
cação da política contábil de reconhecimento de receita nas transações
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre
de vendas realizadas durante e no final do exercício; • Realização de tes- por se tratar de um benefício do Estado à Companhia para uma atividade
as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela dites sobre as receitas de vendas, por meio de amostragem, para avaliar: específica. Portanto, este ganho fiscal é, na sua totalidade, transferido de
reção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
(i) a existência das transações comerciais realizadas; (ii) os lançamentos lucros acumulados à “Reserva de incentivos fiscais”, no grupo de “Reserconsequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os
manuais realizados em todas as contas contábeis de receita, quando re- va de lucros”, no patrimônio líquido. Resposta da auditoria ao assunto:
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do allevantes; (iii) transações comerciais de vendas realizadas entre as partes Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Com auxílio
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
relacionadas e sua eliminação no processo de consolidação; • Avaliação de nossos especialistas em tributos indiretos estaduais, analisamos se a
da política de reconhecimento de receita adotada, incluindo os aspectos Companhia cumpriu os requerimentos previstos na legislação estadual de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controde divulgação às demonstrações contábeis, e a sua conformidade com vigente para reconhecer os ganhos do benefício fiscal apurados durante les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de o exercício corrente; • Revisão da movimentação da reserva de incenti- também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprirelatório financeiro (IFRS). Com base no resultado dos procedimentos de vos fiscais, no patrimônio líquido, para avaliar: (i) se a transferência do mos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáauditoria acima descritos, não identificamos ajustes materiais de audito- ganho de benefício fiscal reconhecido no resultado do exercício foi devi- veis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionaria, tampouco pontos de controle relacionados a esse assunto e, portan- damente realizada; (ii) se a reserva foi utilizada para fins de distribuição mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa into, julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações sobre esses de dividendos ou outros fins não previstos na legislação vigente; • Avalia- dependência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
assuntos nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, to- ção da documentação societária disponibilizada com o objetivo de confir- Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis
madas em conjunto. Realização dos tributos diferidos ativo: Conforme mar se a reserva de incentivos fiscais foi objetivo de deliberação dos aci- pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como
Nota Explicativa nº 23, a Companhia e suas controladas possuem onistas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercíregistrados tributos diferidos nos montantes de R$ 40.857 mil e descritos, identificamos ajuste material no saldo da reserva de incentivos cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
R$33.809, nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, res- fiscais, no patrimônio líquido, que foi regularizado pela Companhia. Por- auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
pectivamente, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, decorrentes de preju- tanto, julgamos serem razoáveis os saldos e as divulgações nas demons- a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do asízos fiscais e bases negativas, bem como sobre diferenças temporaria- trações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. To- sunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmente não dedutíveis e/ou tributáveis. A Administração avalia no mínimo davia, apesar da regularização da Companhia, consideramos que a exis- mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque
anualmente o risco de perda por redução ao valor recuperável desses ati- tência deste ajuste se trata de deficiência significativa de controle interno, as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
vos (impairment), baseado na projeção dos lucros tributáveis futuros, o conforme a norma de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de Deficiênci- perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o intequal exige que a Administração adote algumas premissas baseadas em as de Controle Interno. Ênfase Reapresentação das demonstrações resse público. São Paulo, 17 de maio de 2018.
informações geradas por seus relatórios internos, no qual envolve julga- contábeis: Em 31 de março de 2017 emitimos relatório de auditoria sem
BDO RCS
Jairo da Rocha Soares
mento significativo sobre os lucros futuros da Companhia, de forma que modificação sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidaAuditores Independentes SS Contador
qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos das da Multilaser Industrial S.A., que ora estão sendo reapresentadas.
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As fintechs vieram para
tomar o lugar dos bancos?
Alexandre Góes (*)
Há poucos anos,
pagar contas e fazer
transferências diretamente
pelo celular eram
consideradas tarefas
moderníssimas.

N

a verdade, quando tudo
isso começou, mal imaginávamos o quanto as
atividades financeiras poderiam
se tornar tecnológicas, rápidas e,
ao mesmo tempo, extremamente
seguras. O cenário econômico
atual tem sido marcado por constantes transformações e evoluções
digitais - e essas mudanças surgem
justamente para atender à necessidade cotidiana de praticidade.
Com a agenda cada vez mais
cheia, ninguém mais tem tempo a
perder, e infelizmente até os serviços mais básicos de uma agência
bancária tornam-se ineficientes
em algumas situações, por serem
repletos de burocracia. A agilidade
nos processos financeiros é uma
necessidade que não se restringe à
pessoa física, mas também facilita
(e muito) a vida das empresas.
Em algumas situações, resolver
uma questão financeira rapidamente pode ser a chave para a
expansão de um negócio ou até
a sua sobrevivência no mercado.
Diante da carência de agilidade
nas operações bancárias, as
fintechs têm caído no gosto dos
consumidores.
Essas empresas “financeiras
e tecnológicas” são altamente
eficientes por trabalharem com
sistemas móveis, digitais, on-line
e práticos, capazes de entregar
resultados altamente satisfatórios
– combinação que atrai cada vez

mais clientes. Os números comprovam o aumento dessa adesão:
segundo dados da FintechLab,
entidade que monitora o setor,
entre janeiro e novembro do ano
passado, o número de fintechs
cresceu 36% só no Brasil.
Ao oferecerem produtos e serviços inovadores a consumidores
e empreendedores, as fintechs
trazem reflexos diretos e muito
positivos ao mercado. Algumas
delas, por exemplo, já permitem
que o empresário, a partir de um
simples celular, antecipe os recebíveis e dê fôlego ao seu negócio.
As novidades envolvem até as
operações “B2B”, e as fintechs
chegam a oferecer aos empresários a possibilidade de parcelarem
suas vendas através de boleto e
com recebimento do valor à vista.
E mais: algumas fintechs já
atuam no ramo de subadquirência, com maquininhas de cartão
próprias, e também garantem que
as empresas realizem operações
como DOC e TED por meio de
uma conta de pagamento digital.
Todas essas operações são realizadas após uma rápida análise do
perfil da empresa que busca por
crédito, sem nenhuma burocracia.
Hoje, as fintechs têm cumprido
cada vez mais funções que, há
pouco tempo, eram exclusivamente desempenhadas pelos bancos.
Para quem precisa realizar
transações financeiras, o desejo
é que essa tendência permaneça
e continue a trazer inovações por
muitos anos.
(*) - É diretor de Meios de
Pagamentos da TrustHub, ﬁntech
especializada na antecipação
de recebíveis a PMEs.

Mitos e Verdades sobre a Meningite
A Meningite Meningocóccica é
uma infecção bacteriana séria que
pode causar sequelas e até mesmo
levar a óbito. Por isso, é importante
conhecer a doença e saber como
se prevenir. Confira alguns mitos e
verdades, com esclarecimentos do Dr.
Celso Freitas, infectologista e Gerente
Médico de Vacinas da GSK Brasil. •
Qualquer pessoa, em qualquer
faixa etária, tem a possibilidade
de desenvolver a doença meningocócica. VERDADE - A Doença
Meningocócica (DM) pode acometer
indivíduos em qualquer faixa etária,
porém a doença é mais comum em
bebês, crianças até cinco anos, e
mais rara em idosos; • A meningite
meningocóccica é transmitida de
pessoa para pessoa, através de
secreções respiratórias. VERDADE - Os meningococos, bactérias que
causam a doença meningocócica, podem ser transmitidos de uma pessoa
para outra por meio do contato direto
com gotículas respiratórias através
de tosse, espirro, beijo, beber no
mesmo copo ou comer com talheres
de outra pessoa. Aproximadamente
10% das pessoas, principalmente adolescentes e adultos jovens, possuem
a bactéria na garganta ou nariz sem
desenvolver a doença – são chamados de portadores assintomáticos;
• Após a exposição à bactéria
(meningococo), as manifestações iniciais da doença demoram
para se desenvolver. MITO - A
doença caracteriza-se por possuir
um início abrupto e evolução rápida,
podendo levar ao óbito entre 24 e 48
horas. O período médio de incubação
da infecção pelo meningococo é de
4 dias, com um intervalo de 2 a 10
dias. Geralmente ela se manifesta
como meningite, que é uma infecção
das membranas que envolvem o

cérebro e a medula espinhal. Uma
outra forma mais grave da doença é
uma infecção do sangue, chamada
de meningococcemia. Ambas podem
ocorrer concomitantemente; • Os
primeiros sintomas da doença
são coceira e diarreia. MITO - Os
sinais e sintomas iniciais da doença
meningocócica - incluindo febre,
irritabilidade, dor de cabeça, perda
de apetite, náusea e vômito - podem
ser confundidos com outras doenças infecciosas. Na sequência, o
paciente pode apresentar manchas
arroxeadas na pele, rigidez na nuca
e sensibilidade à luz. Após 15 horas,
o quadro clínico geralmente evolui
para confusão mental, convulsão,
sepse e choque, falência múltipla de
órgãos e risco de morte; • A meningite meningocóccica pode deixar
sequelas ou levar à óbito. VERDADE - Mesmo quando a doença é
detectada precocemente e tratada
de maneira adequada, de 10% a 20%
dos indivíduos acometidos sofrem
com danos cerebrais, perda auditiva
ou dificuldade de aprendizado. A doença pode ainda ser fatal. Estima-se
a ocorrência de pelo menos 500 mil
casos de doença meningocócica por
ano no mundo, com cerca de 50 mil
óbitos. O desafio maior é o diagnóstico precoce, já que os sintomas são
inespecíficos como os de uma virose;
• Uma das principais formas de
prevenção é a vacinação. VERDADE - A vacinação é considerada
a forma mais eficaz na prevenção da
doença6. Outras formas de prevenção
são evitar aglomerações, e manter os
ambientes ventilados e limpos. É possível minimizar o risco de aquisição
da doença através dessas medidas
preventivas.
Fonte e mais informações: (www.gsk.com.br).

10ª Vara Cível do Foro Central da Capital. Edital de 1º e 2º Leilão de Bem móvel e para intimação
dos executados INOVE DISPLAY PRODUTOS DE MERCHANDISING LTDA - ME, (CNPJ.
11.512.047/0001-50), MARCO AURÉLIO BASTOS PERRUPATO, (CPF. 322.836.868-81) e
THIAGO PEREIRA DA SILVA, (CPF. 228.648.128-86), e demais interessados, expedido nos autos
da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DIGITAL Nº 101464956.2014.8.26.0100/01 em trâmite na 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital SP requerida por
ALBAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, ASSESSORIA E
CONSULTORIA TÉCNICA E LOCAÇÃO LTDA (CNPJ. 66.908.955/0001-50). O Dr. Alexandre
Bucci, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões online da ZUKERMAN LEILÕES
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: AUTOMÓVEL,
MARCA: GM, MODELO: MONTANA CONQUEST, ANO DE FABRICAÇÃO: 2006, ANO MODELO:
2006, PLACA: DQX-8094, RENAVAM: 00879505800, Chassi 9BGXL80G06C182159, conforme
Termo de Penhora as fls. 262 dos autos. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: 18.142,00 (ABRIL/2018. Conf.
fls. 267/270 dos autos), que será atualizado na data do efetivo leilão. 3. OBSERVAÇÃO:
Referido veículo possui débitos de IPVA/LICENCIAMENTO/TAXAS/MULTAS no valor de R$
1.359,86 (Maio/2018 Conf. Pesquisa no site da Secretaria da Fazenda). 4. VISITAÇÃO Interessados em visitar o bem, deverão se apresentar na Rua Joaquim Ferreira, 124 Ap. 805, Bloco
02 Água Branca, ou na Rua Cunha Gago, 812 Pinheiros, São Paulo/SP trazendo consigo cópia do
presente edital e documento de identificação pessoal. Em caso de recusa do fiel depositário, o Sr.
THIAGO PEREIRA DA SILVA, CPF 228.648.128-86, o interessado deverá comunicar o MM. Juízo
da 10ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS
LEILÕES - 1º Leilão começa em 21/06/2018, às 15h45min, e termina em 25/06/2018, às
15h45min e; 2º Leilão começa em 25/06/2018, às 15h46min, e termina em 16/07/2018, às
15h45min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA Será considerado arrematante aquele que der lance igual
ou superior ao valor de avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50%
do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas
propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da
proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP,
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891,
Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 7. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um
e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). 8. COMISSÃO DO LEILOEIRO 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser
paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco
Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, Par. Único do NCPC e Art. 24, Par. Único do Decreto nº
21.981/32). 9. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o
leilão seja cancelado após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes
ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão
pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 10. DÉBITOS e
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPVA/DPVAT/Licenciamento/Multas que
recaiam sobre o veículo serão de responsabilidade do arrematante. A venda será efetuada em
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva
do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial
do bem arrematado (carta de arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências,
nos termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 11.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação,
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital
SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Para participar
acesse www.zukerman.com.br. Ficam os executados INOVE DISPLAY PRODUTOS DE
MERCHANDISING LTDA - ME, MARCO AURÉLIO BASTOS PERRUPATO e THIAGO PEREIRA
DA SILVA e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados
para as intimações pessoais, bem como da penhora realizada em 21/02/2018. Não consta dos autos
haver recurso ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2018.
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