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4 dicas para lucrar com 
e-commerce em plena 

crise econômica 

Em 2016, uma reportagem 

sobre a crise econômica 

brasileira publicada 

pelo jornal “O Estado 

de S.Paulo” - que tinha 

como entrevistada a 

professora Mary Paula 

Arends-Kuenning, 

PhD em Economia 

pela Universidade de 

Michigan-, mostrava 

que crises são momentos 

para avaliar o que está 

funcionando e o que não 

está. A conclusão era que, 

nessas horas, as pessoas 

fi cam mais dispostas a 

mudanças

Ao refletir sobre essa 
declaração, podemos 
acrescentar que a crise 

representa uma oportunida-
de para os empreendedores. 
Quando a economia vai bem, 
as pessoas costumam se sentir 
mais confi antes com a aparente 
estabilidade fi nanceira e gastar 
mais em bens de consumo. Na 
outra ponta, é possível perceber o 
crescimento da entrada de novas 
empresas no país, o aumento da 
linha de crédito, o investimento 
em mão-de-obra, entre outros. 
Por estratégia ou por política 
interna, algumas preferem fi car 
na zona de conforto, pois “em 
time que está ganhando, não se 
mexe”. 

Já quando uma recessão eco-
nômica bate à porta, uma espécie 
de “seleção natural” entra em 
cena. As empresas são obrigadas 
a fazer milagres, procurando re-
duzir os custos de sua operação 
para não afetar o ticket médio de 
seu faturamento. Funcionários, 
que também são consumidores, 
perdem os empregos e reduzem 
os gastos com itens que não são 
prioridade. Em alguns casos, 
até se desfazem de seus bens 
duráveis e semiduráveis para 
poder pagar as despesas fi xas 
do mês.

Oportunidade na crise

Tudo o que foi comentado 
acima, provavelmente já faz 
parte de sua realidade, correto? 
Mas calma, nem tudo é drama, 
pois é nesse cenário que pode 
começar uma nova fase para o 
empreendedor, aproveitando-se 
de oportunidades e mudando sua 
forma de atuar no mercado.

De acordo com o primeiro relató-
rio Webshoppers divulgado pela E-
bit em 2017, o e-commerce foi con-
siderado um setor que está indo na 
“contramão” da crise econômica, 
sendo visto por especialistas como 
um mercado “blindado” que deve 
crescer 12% em 2017 (números 
do Webshoppers, Ed. 35).

Aliás, isso se dá também por 
conta de alguns fatores caracterís-
ticos da crise, como por exemplo: 
ao ter uma renda mensal mais limi-
tada, o cliente tende a pesquisar 
muito mais antes de fi nalizar uma 
compra. E onde ele geralmente 
faz isso? No Google. Além de 
economizar o seu precioso tempo 
em fazer essa pesquisa, ele deixa 
de gastar com transporte público 
ou combustível. Ponto para o e-
commerce!

Além disso, as compras online 
também têm interessado muito 
aos consumidores por conta dos 
prazos facilitados e, muitas vezes, 
preços menores.

Claro que podem existir em-
presas online que não tem visto o 
atual cenário com bons olhos, e por 
isso é necessário avaliar o que está 
certo e o que está dando errado nas 
estratégias, em quatro etapas:

Diferenciais

Ao comandar uma loja virtual 
em tempos de crise, um dos 
fatores fundamentais para o seu 
sucesso será apostar em “armas” 
que a concorrência não tem. 

Não importa se a estratégia 
utilizada será abaixar os preços, 
fornecer um atendimento ainda 
mais diferenciado ou aumentar o 
prazo de pagamento. O objetivo 
é ser diferente. 

Ao se colocar no lugar do clien-
te, o empresário deve enxergar 
o mundo com a ótica de um 
consumidor. Dessa forma, será 
possível entender as “dores” do 
cliente e compreender qual é o 
fator que mais pesa no momento 
de efetivar uma compra.

Crise como aliada

Outro aspecto que muitos em-
preendedores acabam esquecen-
do é que, assim como o mercado 
fi cou mais escasso para eles, 
o mesmo aconteceu para seus 
fornecedores e parceiros.

Enquanto em tempos de 
abundância os seus fabricantes 
e distribuidores geralmente têm 
diversos e-commerces e lojas 
físicas esperando para comprar 
produtos, na crise essa demanda 
diminui, o que aumenta natural-
mente o poder de barganha dos 
pequenos e médios empreen-
dedores.

Além da possibilidade de dimi-
nuição de custos em relação aos 
fornecedores, o cenário econô-
mico desfavorável também serve 
para contratar melhor: muitos 
talentos estarão disponíveis no 
mercado a preços muito meno-
res que os cobrados em outras 
épocas. Aproveite para contratar, 
delegar e crescer!

Menos concorrentes

Um cenário macroeconômico 
difícil gera, naturalmente, um 
mercado com uma concorrência 
menor. Quando a situação é de-
safi adora, não há espaço para o 
“amadorismo”: ou a operação se 
profi ssionaliza e passa a ser vista 
como um negócio de verdade, ou 
ela quebra. Nessas horas, não 
existe meio termo.

Sendo assim, a tendência é a 
de que, a longo prazo, somente 
empreendedores habilidosos e 
resilientes continuem no jogo — e 
isso facilita a vida principalmente 
de quem vive batalhando em 
mercados com forte “guerra de 
preços”.

Amplie a qualifi cação

Não tenha medo da crise, 
busque aprender com ela. Ce-
nários difíceis fazem crescer 
por um motivo simples: eles 
impulsionam a necessidade da 
mudança.

O empreendedor e palestrante 
americano Jim Rohn ensina a 
não pedir que o problema seja 
menor, mas sim que você seja 
melhor. E é exatamente aí que 
está o segredo! 

Não espere para criar uma 
empresa quando as coisas esti-
verem “calmas”. Ao invés disso, 
inaugure uma nova empresa que 
seja resistente o sufi ciente para 
lidar com as turbulências, que 
são características do empreen-
dedorismo.

Tente não fugir dos tempos 
difíceis, e sim aprender e crescer 
com eles.

(*) É empreendedor no 
mercado digital há mais de dez 

anos,especialista em e-commerce 
e criador do Ecommerce na Prática.

com.com e do método Viver de 
Ecommerce, além de idealizador 

da Semana do ECommerce, evento 
online gratuito que reúne cerca de 50 

mil empreendedores a cada edição, 
onde ensina a montar o planejamento 

e o passo a passo para montar um 
e-commerce do zero.

Bruno de Oliveira (*)

News@TI
Wyse 3040

@ A Dell - uma das maiores fornecedoras de soluções de TI do 
mundo – anuncia a ampliação do portfólio de soluções para 

virtualização de desktops com o lançamento no Brasil do thin client 
Wyse 3040. O modelo ultracompacto, com apenas 240 gramas, é 
o primeiro da indústria a ser desenvolvido com a arquitetura x86. 
Voltado para produtividade em ambientes virtualizados, a solução 
se destaca pelos recursos de conectividade e segurança, além de 
oferecer compatibilidade com os sistemas de virtualização Citrix, 
Microsoft e VMware. O lançamento responde à demanda dos pro-
fi ssionais por ferramentas que impulsionem a criatividade em um 
ambiente de trabalho inovador, colaborativo e seguro. De acordo 
com um recente estudo patrocinado pela Dell e Intel (Estudo Sobre 
a Força de Trabalho), mais de 70% dos profi ssionais da Geração 
Y (nascidos nas décadas de 80 e 90) acreditam que recursos de 
tecnologia avançada são cruciais para o desenvolvimento de um 
ambiente de trabalho colaborativo e efi ciente.

Anderson Gomes (*)

Muito se fala de inbound 
marketing e chamadas 
para ação (CTA). E 

ambos são fundamentais, hoje 
em dia, para os negócios. Mas 
o que importa mesmo é como 
utilizar essas estratégias, uma 
vez que ambas vem sendo 
deturpadas nos últimos anos, 
aqui no Brasil.

Os “especialistas” dizem 
que seus conteúdos precisam 
ser vendedores, quando (na 
verdade) eles precisam ser 
engajadores! Conteúdo bom é 
aquele que prende a atenção de 
quem está tendo contato com as 
informações. Conteúdo precisa 
conversar com o seu público, não pode ser um monólogo, não 
pode chegar com os dois pés na porta e já querer empurrar algo 
para o cliente comprar.

O que aplico aos meus clientes que pedem consultoria – e 
também ensino aos meus mentorados – é a importância de 
você fazer um bom trabalho de branding ou pela construção de 
autoridade. E aí o inbound feito da forma correta se torna uma 
estratégia muito efi caz.

Para que isso aconteça, eu aplico a fórmula 80/20, no qual 80% 
do conteúdo é focado na gestão da marca e, somente, 20% em 
vendas. Assim, conquistamos clientes e mostramos que somos a 
melhor opção para eles. Mas você deve estar pensando: “isso é mais 
um blá, blá, blá, de mais um especialista”, certo? Então, vamos 
colocar as mãos na massa? Veja três situações e se identifi que:
Sem case? Ensine algo ao seu público

Você é muito bom no que faz, tem um produto/serviço le-
gal, mas pouca gente te conhece. E quase não tem casos de 
sucesso para dar a base de confi ança que você precisa. Então, 
sugiro que comece ensinando o seu público algumas táticas 
que podem gerar os primeiros resultados. Primeiro, crie um 
funil e monitore em que momento cada lead se encontra e, no 
momento certo, ofereça o seu produto ou serviço, por meio 
de chamadas para ação.
Já tem case? Gere conteúdo com seus casos

Você é muito bom no que faz, tem um produto/serviço legal, 
já goza de um certo respeito na sua área de atuação e tem 
alguns casos de sucesso. Nesta fase você pode acelerar um 
pouco as coisas. Gere conteúdo que ajude seu público, apre-
sente seus cases, na sequência. E, somente depois, ofereça 

Negócios digitais: 80% do 
foco não está em vendas

Tire o foco da venda em 80% das suas ações de marketing digital e venda muito mais. É isso mesmo 
que você leu. Menos ansiedade em vender a todo custo e muito mais ajuda para o seu público. É assim 
que seu negócio irá vender mais

seu produto ou serviço usando CTAs. Desta forma você irá 
impactar mais pessoas e escalar seus negócios.

Autoridade/Celebridade: Pesquise sua audiência
Você é muito bom no que faz, tem um produto/serviço legal, 

já é autoridade/celebridade no segmento que atua, e tem vários 
casos de sucesso. Primeiro passo é fazer uma pesquisa com a sua 
audiência, para entender exatamente o que ela quer comprar e 
como quer comprar. Crie uma série de conteúdos e já ofereça 
seu produto simultaneamente. Neste caso, as pessoas irão com-
prar mais pelo fato de “estarem mais perto” de você. Use isso a 
seu favor!

Viu como nos três exemplos citados a venda é consequência 
das ações? Em todas as situações, antes da oferta, existem alguns 
passos a serem seguidos. Nos negócios com os meus clientes 
esse tipo de estratégia tem gerado ótimos resultados. Não é 
teoria, é prática!

O inbound marketing bem trabalhado sempre trará bons re-
sultados. Mas lembre-se: qualquer estratégia de marketing – seja 
ela, on ou off – precisa de pesquisa e planejamento. O primeiro 
passo de uma boa estratégia é uma boa e detalhada análise de 
avatar (público-alvo). Sem isso, toda a sua estratégia e ações de 
marketing podem estar comprometidas.

(*) É Estrategista em Negócios Digitais, com foco em Vendas Online e 
Aconselhamento a empreendedores. Tem formação em Administração de 

Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em 
Marketing Estratégico pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV/SP). É 

CEO da startup Daily Baby, Sócio Mentor nas Startups Daily Pet e OH Educação. 
www.andersongomes.com.br
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SOLIDEZ CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ 96.477.906/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)
  Ajustes
  Valor de Lucros/
 Capital Mercado Prejuízos 
Descrição Realizado TVM Acumulados Total
Saldo em 01.01.15 11.650 32.206 (16.557) 27.299
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 16.056 - 16.056
Ajuste Exercício Anterior - - 34 34
Resultado do Período - - (2.014) (2.014)
Saldo em 31.12.15 11.650 48.262 (18.537) 41.375
Saldo em 01.07.16 11.650 54.294 (21.997) 43.947
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 7.676 - 7.676
Resultado do Período - - (1.510) (1.510)
Saldo em 31.12.16 11.650 61.970 (23.507) 50.113
Mutações do Período - 7.676 (1.510) 6.166
Saldo em 01.01.16 11.650 48.262 (18.537) 41.375
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 13.708 - 13.708
Ajuste Exercício Anterior - - (2.074) (2.074)
Resultado do Período - - (2.896) (2.896)
Saldo em 31.12.16 11.650 61.970 (23.507) 50.113
Mutações do Período - 13.708 (4.970) 8.738

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2º SEMESTRE DE 2016 E EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Contexto Operacional: A Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. (CORRETORA), inscrita no CNPJ sob nº 96.477.906/0001-70, 
tem por objeto social: a) operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de 
valores, comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de ter-
ceiros, observada as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e pelo Banco Central do Brasil (BACEN) nas respectivas áreas de competência;
b) encarregar-se da administração de carteira e da custódia de títulos e valores 
mobiliários; subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades 
autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; intermediar 
oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; c) ins-
tituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos; d) intermediar 
operações de câmbio; e) realizar operações compromissadas; f) exercer outras 
atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo BACEN e pela CVM.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações con-
tábeis da CORRETORA são de responsabilidade da administração e foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN a partir das diretrizes contá-
beis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976 e posterio-
res alterações), associadas às normas, resoluções, instruções e outros dispositi-
vos do Conselho Monetário Nacional (CMN), do BACEN e do Comitê de Pronun-

ciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis, e em conformidade com o Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF adequado 
às normas internacionais de contabilidade aplicáveis às instituições pelo BACEN. 
3. Principais Diretrizes Contábeis: a) Títulos e Valores Mobiliários e Instru-
mentos Financeiros Derivativos: De acordo com a Circular 3.068/01 e Carta Cir-
cular 3.026/02, os títulos e valores mobiliários foram classifi cados de acordo com 
a intenção de negociação pela administração em três categorias específi cas: a1 
- Títulos para negociação - Títulos e Valores Mobiliários adquiridos com o obje-
tivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, ajustada pelo valor 
de mercado em contrapartida ao resultado do período. a2 - Títulos disponíveis 
para venda - Títulos e Valores Mobiliários, que não se enquadrem como para ne-
gociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor de merca-
do em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor líqui-
do dos efeitos tributários. a3 - Títulos mantidos até o vencimento - Títulos e Va-
lores Mobiliários, com a intenção e capacidade fi nanceira para sua manutenção 
em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. A CORRE-
TORA não possui aplicações em instrumentos fi nanceiros Derivativos, conforme 
defi nido pela Deliberação CVM nº 550 de 17.10.2008. b) Investimentos: Estão re-
presentados basicamente por obras de artes. c) Imobilizado de Uso: Registrado 
ao custo da aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear, con-
tabilizadas mensalmente com base em taxas que levam em consideração a vida 
útil-econômica dos bens. d) Receitas e Despesas: Os resultados das operações de 
compra e venda de títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião da con-
cretização das operações. As demais receitas e despesas estão registradas pelo 
regime de competência. e) Ativo e Passivo Circulante e não Circulante: São reco-
nhecidos, no Ativo, pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as va-
riações monetárias auferidas, e no Passivo demonstrado pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações mone-
tárias incorridas. f) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social: São 
constituídos conforme as legislações vigentes em conformidade com as regras de 
apurações pelo regime de lucro real. 4. Capital Social: O Capital da CORRETO-
RA é representado por 2.051.000 (dois milhões e cinquenta e um mil) quotas no 
valor unitário de R$ 5,68 totalizando R$ 11.649.680,00 (onze milhões seiscen-
tos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) totalmente subscritas e in-
tegralizadas por quotistas residentes e domiciliados no País. 5. Contingências: 
A CORRETORA possui processos na esfera federal que caracterizam contingên-
cias tributárias passivas nos termos do CPC 25, em especial, o IRPJ e a CSLL inci-
dente sobre a valorização dos títulos patrimoniais apurados até a desmutualiza-
ção da BM&FBovespa, no valor de R$ 8,422 milhões, tendo pelo judiciário deci-
sões desfavoráveis às entidades. Encontra-se em trâmite o processo administrati-
vo sancionador PAS RJ 21/2006 de 07/08/2012 da Comissão de Valores Mobiliá-
rios – CVM, onde a CORRETORA na qualidade de intermediária sofreu penalidade 
com multa no valor de R$ 3,769 milhões pela irregularidade envolvendo a Fun-
dação de Assistência de Empregados da Companhia Energética de Brasília (FA-
CEB) na negociação de contratos futuros da IBOVESPA de junho de 2001 a abril 
de 2004. A CORRETORA por intermédio de sua assessoria jurídica está recorren-
do do processo. A CORRETORA possui outros processos cujas decisões do judi-

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ATIVO 31.12.16 31.12.15
Circulante e Realizável a Longo Prazo 163.980 166.114
 Disponibilidades 22 7
 Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez 21.407 6.171
 Aplicações em Operações Compromissadas 21.407 6.171
 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
  Financeiros Derivativos 142.477 158.873
  Títulos de Renda Fixa 55.645 73.861
  Cotas de Fundos de Investimentos 79.677 70.298
  Títulos de Renda Variável 408 288
  Títulos Vinculados a Garantias 6.747 14.426
 Outros Créditos 74 1.063
  Rendas a Receber 4 3
  Negociação e Intermediação de Valores 30 1.016
  Diversos 40 44
Permanente 1.107 1.126
 Investimentos 951 951
 Imobilizado de Uso 156 175
Total do Ativo 165.087 167.240

PASSIVO 31.12.16 31.12.15
Circulante e Exigível a Longo Prazo 114.975 125.865
 Outras Obrigações 114.975 125.865
  Fiscais e Previdenciárias 5.677 4.258
  Negociação e Intermediação de Valores 86.134 103.073
  Contingências 23.164 18.534
Patrimônio Líquido 50.112 41.375
 Capital
  De Domiciliados no País 11.650 11.650
 Ajuste ao Valor de Mercado - TVM 61.970 48.262
 Lucros / Prejuízos Acumulados (23.508) (18.537)

Total do Passivo 165.087 167.240

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2º SEMESTRE DE 2016
E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

 2º Semestre Exercícios
 2016 2016 2015
Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais 6.183 8.773 14.107
 Resultado do período (1.511) (2.897) (2.014)
 Ajuste do exercício anterior - (2.074) 34
 Ajuste valor de mercado - TVM 7.676 13.708 16.056
 Depreciação / Amortização 17 35 31
Variação em Ativos Operacionais -
 Aumento/(Diminuição) 23.314 17.386 (30.268)
 Títulos e vals. mobils. e instr.
  fi nanc. derivativos 22.333 16.395 (29.891)
 Outros créditos 980 990 (377)
Variação em Passivos Operacionais -
 (Aumento)/Diminuição (13.612) (10.890) 16.600
 Obrigações fi scais e previdenciárias 1.424 1.419 (3)
 Negociação e intermediação de valores (16.082) (16.946) 13.117
 Contingências 1.045 4.636 3.486
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades Operacionais 15.885 15.269 439
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Investimentos - (17) -
Imobilizado - (17) -
Aumento (Diminuição) de Caixa
 ou Equiv. de Caixa 15.885 15.252 439
Modifi cação na Posição
 Financeira do Caixa ou Equiv. Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do Período 5.545 6.178 5.739
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Período 21.430 21.430 6.178
Aumento (Diminuição) de
 Caixa e Equivalentes de Caixa 15.885 15.252 439

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2º Semestre Exercícios
 2016 2016 2015
Receitas da Intermediação Financeira 2.804 4.012 5.584
Rendas de Titulos e Valores Mobiliários
 e Instr. Financ. Derivativos 917 1.145 1.007
Rendas de Aplicações
 Interfi nanceiras de Liquidez 1.887 2.867 4.577
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira 2.804 4.012 5.584
Outras Receitas / Despesas Operacionais (4.314) (6.908) (7.598)
Receitas de Prestação de Serviços 812 1.545 1.871
Despesas Administrativas (390) (809) (5.434)
Despesas de Pessoal (1.128) (2.053) (998)
Despesas Tributárias (225) (414) (175)
Outras Despesas Operacionais (3.383) (5.177) (2.862)
Resultado Operacional (1.510) (2.896) (2.014)
Resultado antes do Imposto
 de Renda e Contribuição Social (1.510) (2.896) (2.014)
Lucro / Prejuízo Líquido (1.510) (2.896) (2.014)
Nº por Cotas 2.051.000 2.051.000 2.051.000
Lucro / Prejuízo por Cotas (em R$) (0,0007) (0,0014) (0,0010)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Aos Srs. Diretores Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contá-
beis da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl u-
xos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, exceto quanto ao assunto mencionado na seção “Base 
para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em 
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de 
caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil – Bacen. Base para opinião com ressalva: Con-
forme nota explicativa nº 5, a Corretora procedeu no exercício de 2016 ao com-
plemento da provisão para contingências no valor de R$ 2.074 mil, que foi con-
tabilizado como ajuste de exercícios anteriores em lucros ou prejuízos acumula-
dos. O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 23 
prevê que somente serão contabilizados como ajustes de exercícios anteriores os 
decorrentes de erro ou mudança de critério contábil, que não possam ser atribuí-
dos a fatos subsequentes. Portanto, o resultado do exercício fi ndo em 31 de de-
zembro de 2016 está apresentado a maior nesse valor. Salientamos que a nossa 
opinião não está sendo modifi cada quanto ao valor do patrimônio líquido em 
31.12.2016, somente o resultado do exercício fi ndo nessa data. 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 de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional 
do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado na 
nota explicativa nº 8; em 20 de dezembro de 2016 a administração da Corretora 
decidiu pela mudança dos objetivos sociais e de denominação, assuntos que ne-
cessitam ainda ser homologados pelo Banco Central do Brasil. Nossa opinião não 
contém modifi cação relacionada a esse assunto. Outros assuntos: As demons-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
trações contábeis do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015 foram audita-
das por outros auditores independentes, que emitiram relatório, em 17 de março 
de 2016, sem modifi cação. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações 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 Admi-
nistração, 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 aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil – Bacen 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 elabora-
ção das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Corretora 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, individual-
mente ou em conjunto, possam infl uenciar, 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 profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos 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 
sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de au-
ditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 9 de março de 2017
BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES

CRC 2SP 009.597/O-8
ISIDÉRIO DEUSDADO FERNANDES

CRC CT 1SP 165.075/O-2

A diretoria da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(Corretora) apresenta as demonstrações contábeis, que compreendem: i) 
balanço patrimonial; ii) demonstração de mutação de patrimônio líquido; 
iii) demonstrativo de resultado; iv) demonstrativo de fl uxo caixa; e v) notas 
explicativas, dos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, em 

cumprimento as disposições legais. O parecer dos auditores independentes que 
acompanham, formam o conjunto de peças indissociáveis para apreciação dos 
Senhores. A Corretora apurou nos últimos anos resultados negativos e decidiu 
em mudar o objeto e a denominação social conforme processo em análise pelo 
Banco Central do Brasil. São Paulo, 31 de janeiro de 2017. A Administração.

ciário tem sido favoráveis às entidades que somam R$ 10,066 milhões conforme 
análise da assessoria jurídica da CORRETORA. 6. Gerenciamento de Riscos: A 
Corretora aderiu a estrutura de gerenciamento de risco operacional e de mercado 
em atendimento às Resoluções CMN nos 3.380/06 e 3.464/07, respectivamente.
As descrições dessas estruturas de gerenciamento estão contempladas no manual 
do sistema de controles internos “Complience”. Acesso através do home Page 
http://www.solidez.com.br/compliance.html. 7. Gerenciamento da Estrutura 
de Capital: Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco Central do Bra-
sil, a instituição adotou a partir de 2012 uma política de gerenciamento de capi-
tal mediante procedimentos que visam assegurar de modo abrangente e compa-
tível com os riscos incorridos, de acordo com a natureza e complexidade dos pro-
dutos e serviços oferecidos a seus clientes. 8. Fatos Subsequentes Relevan-
tes: A CORRETORA, em 20 de dezembro de 2016, decidiu; i) a mudança dos ob-
jetivos sociais deixando de atuar no Sistema Financeiro Nacional, passando a fun-
cionar como uma empresa de participações; ii) a mudança da denominação para 
Solidez Participações Limitada. Este processo encontra-se em fase de homo-
logação pelo Banco Central do Brasil.


