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VIP’S CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 17.772.370/0001-40

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)
ATIVO  N E   31/12/16   31/12/15
Circulante        1.743        1.320
Disponibilidades 3.g  1.412   988
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g           282          260
Aplicações em depósitos de poupança   282   260

TVM e Intrumentos Financ. Derivativos 4.            36            34
Carteira própria  36  34

Outros Créditos 5.              2            25
Diversos 2  25

Outros Valores e Bens            11            13
Despesas antecipadas 11  13

Não Circulante          590          553
Imobilizado de Uso 3.e          163          237
Outras imobilizações de uso  388  388
(Depreciações Acumuladas)         (225)         (151)

Intangível 3.e          427          316
Ativos Intangíveis  497  343
(Amortização acumulada)           (70)           (27)

TOTAL DO ATIVO        2.333        1.873

PASSIVO  N E   31/12/16   31/12/15
Circulante           378           245
Outras Obrigações 5           378           245

Carteira de câmbio   57 61
Fiscais e previdenciárias 185 54
Diversas 136 130

Patrimônio Líquido        1.955        1.628
Capital 6.1        1.207        1.207

De Domiciliados no país 1.207 1.207
Reservas de lucros 6.2           748           421
TOTAL DO PASSIVO        2.333        1.873

Demonstração dos Resultados 2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Receita de Intermediação Financeira       1.430       2.721       2.233

Resultado de operações com TVM 12 24 31
Resultado de operações de câmbio 1.418 2.697 2.202

Resultado Bruto da Interm. Financeira      1.430 2.721 2.233
Outras Receitas/Desp. Operacionais      (1.060)      (2.036)      (2.022)

Receitas de prestação de serviços - - 2
Despesas de pessoal (300) (552) (513)
Outras despesas administrativas (664) (1.245) (1.275)
Despesas tributárias (95) (237) (235)
Outras despesas operacionais (1) (2) (1)

Resultado Operacional          370 685 211
Resultado Antes da Tributação

   sobre o Lucro e Participações          370 685  211
Imposto de Renda e Contrib. social (102) (230) (62)

Provisão para imposto de renda (51) (117) (30)
Provisão para contribuição social (51) (113) (32)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período  268 455  149
Juros de Capital Próprio (128) (128) (98)
Nº de cotas 1.206.307 1.206.307 1.206.307
Lucro/(Prejuízo) por cota  -  R$        0,22 0,38  0,12
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período         268          455          149
Resultado Abrangente Total 268  455  149

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas Lucros ou

Capital Especiais Prejuízos
Eventos                              .  Realiz. de Lucros   Acumul.      Total
Saldos início período 01/07/16    1.207         421    187  1.815
Lucro líquido (prejuízo) período 268  268
Destinações:            -          327         (455)      (128)
  Juros capital próprio (128)  (128)
  Reserva especial de lucros 327  (327)  -
Saldos fim período 31/12/16  1.207   748 -  1.955
Mutações do Período:  -  327 (187)  140
Saldos início período 01/01/16      1.207  421  -  1.628
Lucro líquido (prejuízo) período 455  455
Destinações:            -          327         (455)      (128)
  Juros capital próprio  (128)  (128)
  Reserva especial de lucros  327  (327)  -
Saldos fim do período 31/12/16  1.207  748  -  1.955
Mutações do período:  -  327  -  327
Saldos início período 01/01/15  1.207 370  -  1.577
Lucro líquido (prejuízo) período 149  149
Destinações:            -           51         (149)        (98)
  Juros capital próprio  (98)  (98)
 Reserva especial de lucros 51 (51) -
Saldos fim do período 31/12/15  1.207  421  -  1.628
Mutações do período:  -  51  -  51

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operac. 2ºSem/16  31/12/16  31/12/15
Lucro líquido (prej.) semestre/exercício 268 455  149
Depreciações e amortizações  61 117  98
Provisão de impostos no resultado                 102         230          62

        431         802         309
Variação de Ativos e Obrigações          (64)         (74)        (338)
(Aumento) redução em TVM

instrumentos derivativos  (1) (2)  (2)
(Aumento) redução de outros créditos  13 23  (26)
(Aumento) redução outros valores e bens  (1) 2 (8)
Aumento (redução) em outras obrigações          (75)         (97)        (302)
Caixa líquido proveniente ativid. operac.         367         728          (29)
Fluxos de caixa das ativ. de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso - - 4
Inversões em: Imobilizado de uso - - (48)
Inversões líquidas no intangível/diferido (83) (154) (343)
Caixa líquido usado nas ativ. investimento  (83) (154)  (387)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Pagamento de juros de capital próprio  (128) (128)  (98)
Caixa líquido usado ativid. de financiam.  (128) (128)  (98)
Aumento líquido caixa e equival. de caixa         156         446        (514)
Caixa e equival. de caixa no início período  1.538 1.248 1.762
Caixa e equival. de caixa no fim per.    NE 3.g   1.694 1.694 1.248

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (R$ Mil)
1. Contexto Operacional. A sociedade tem por objetivo exclusivo a
intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no merca-
do de taxas flutuantes. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as
diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associa-
das às normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN e do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e estão apresentadas em conformi-
dade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
- COSIF. Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da
Corretora em 31/01/2017. 3. Principais Diretrizes Contábeis. a) Apuração
do Resultado. As receitas e despesas são contabilizadas de acordo com o
regime de competência. As receitas da Corretora são compostas basica-
mente por ganhos em transações de compra e venda de moeda. b) Aplica-
ções Interfinanceiras de liquidez. São apresentadas pelo valor de aplica-
ção, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações
contábeis. c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deri-
vativos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento, dependendo da intenção e política de
investimento adotada pela instituição. d) Ativo e Passivo Circulante e Não
Circulante. Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização, inclu-
indo os rendimentos e as variações monetárias auferidas, e os passivos

demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando apli-
cável, os encargos e as variações monetárias cambiais incorridas. e) Imobi-
lizado de Uso e Intangível. Imobilizado de Uso: São registrados pelo custo de
aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, sendo
de 20% a.a. para "Sistema de Processamento de Dados e Transportes" e de
10% a.a. para as demais contas. Intangível: São registrados os direitos ad-
quiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção
da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por
softwares e ponto comercial, registrados pelo custo de aquisição e amortiza-
dos pelo método linear, com base na vida útil estimada, à taxa de 20% e 10%
a.a. respectivamente. f) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição
Social. A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15%
do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que exce-
derem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social estava sendo cal-
culada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela le-
gislação fiscal. Em 21/05/2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015,
que alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
das Instituições Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir de 01/
09/2015, convertida pela Lei 13.169 de 6/10/2015. g) Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades
em moedas nacionais e moedas estrangeiras e aplicações em renda fixa,
cujo vencimento das operações seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/16  31/12/15
Caixa/ bancos e moedas estrangeiras 1.412  988
Aplicações interfinanceiras de liquidez - Poupança         282         260
Caixa e Equivalentes de Caixa      1.694      1.248
4. Títulos e Valores Mobiliários. Os títulos e valores mobiliários estavam
classificados como disponíveis para venda, assim representados:

Relatório do Auditor Independente
sobre as demonstrações contábeis

Aos Diretores e Cotistas da VIP’ S CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da VIP’ S CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA. (Corretora) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio liíquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas incluin-
do o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VIP’ S
CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício e
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis. Somos independentes em relação a Corretora, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissi-
onal 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 é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração da corretora e responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar

pelo Banco Central do 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 respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divul-
gando, 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 Corretora ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 seguranca, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contabéis. Como parte
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo pro-
fissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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 contro-
les internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Corretora. - Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluimos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional
da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora não mais
se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, 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, 15 de março de 2017.
NARAZZAQUI, HF & CIA. - AUDITORES - CRC 2SP 009812/O - 7

Sergio Massashi Horiishi - CRC 1SP 79094/O-0”T”-SP
Valdemir Labella - CRC - 1SP186443/O-2

  31/12/16   31/12/15
Debêntures            36            34
Total TVM            36            34
5. Composição de saldos relevantes
Ativo Circulante   31/12/16   31/12/15
Outros Créditos

Diversos 2  25
  Adiantamentos por conta de imobilizações -  14
  Impostos e contribuições a compensar 2  11

Passivo Circulante
Outras Obrigações

Carteira de câmbio 57 61
  Obrigações por vendas realizadas 57 61
Fiscais e previdenciárias 185 54
  Impostos e contribuições sobre lucros 105 1
  Impostos e contribuições a recolher 80 53
Diversas 136 130

    Provisão de despesas de pessoal 24 27
    Provisão de despesas administrativas 112 103
6. Patrimônio Líquido. 6.1. Capital Social: O capital social de R$ 1.207 está
representado por 1.206.307 cotas, totalmente subscrito e integralizado na
data do balanço por cotistas domiciliados no País. 6.2. Reservas de lucros:
No exercício encerrado em 31/12/2016 foram destinados os saldos de lu-
cros acumulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 327
(R$ 51 em 2015). 7. Remuneração do Capital Próprio. Em 31/12/2016 foram
pagos R$ 128 (R$ 98 em 2015) referente  juros sobre capital próprio, confor-
me faculta o § 1º artigo 9º da Lei 9.249/95. 8. Risco de Mercado. O risco
decorrente da exposição de suas operações às flutuações nas cotações de
câmbio (compra e venda de moedas) é gerenciado por meio de políticas de
controle que incluem a determinação de limites operacionais e monitoramen-
to das exposições líquidas consolidadas por moedas. 9. Risco Operacio-
nal. A gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocor-
rência de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos inter-
nos, sistemas, comportamento humano ou eventos externos, que podem
ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição
financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380 de 29/06/06 do Banco
Central do Brasil, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento capaci-
tada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, in-
clusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 10. Gerenciamento
da Estrutura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco
Central do Brasil, a instituição adotou uma política de gerenciamento de
capital mediante procedimentos que visam assegurar de modo abrangente
e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a natureza e comple-
xidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 11. Ouvidoria.
O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e
sua estrutura atende disposição conforme Resolução CMN nº 4.433 de 23
de julho de 2015.
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Um homem conduz seu rebanho de ovelhas – o único sustento de sua família –

em busca de água para os animais, na cidade de Bandarbeyla.

Mas a esperada chuva não 
chega à Somália, onde 
os animais já começa-

ram a morrer e a população está 
à beira de uma crise de fome. 
Ele é um dos muitos somalis 
que fugiram com seu rebanho 
em busca de algum pasto em 
direção a Bandar Beyla, no Nor-
deste do país, onde, em pleno 
deserto, o calor não dá trégua 
e comida e água praticamente 
não existem.

“Não temos comida nem 
água”, contou fatigado o senhor 
que começou há dois meses esta 
dura travessia, a partir da aldeia 
de Galkayo, no Centro do país, 
com um de seus fi lhos por conta 
do desespero, ao ver que seus 
animais, que são o sustento de 
sua família, começavam a mor-
rer de fome e sede. Durante a 
viagem de caminhão, Samanthar 
perdeu mais de 50 cabras. 

“Outras morreram logo que 
chegamos aqui”, afirmou o 
homem enquanto lamentava a 
aridez que encontrou também 
nesta região. A longa seca 

Criança somali em um campos para deslocados em Qardho.

Mais da metade da população da Somália 
precisa de ajuda humanitária urgente

Pela primeira vez em seus 70 anos, Hassan Samanthar teve que deixar para trás sua família para percorrer mais de 600 quilômetros 
com suas cabras em busca de água e pasto
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já causou a morte de muitos 
animais, cujos corpos se amon-
toam no solo, o que poderia se 

transformar em um novo foco 
de doenças para a população.

A terra ressecada já começa a 
rachar como resultado das três 
temporadas de chuvas muito 

fracas na Somália, onde 6,2 
milhões de pessoas, mais da 
metade da população, precisa 
de ajuda humanitária urgente. 
Caminhões-pipa da FAO forne-
cem água às comunidades mais 
afetadas na região semiautôno-
ma de Puntland, onde a escassez 
de água provocou o aumento de 
seu preço. Por isso, a população 
se viu obrigada a recorrer a 
fontes de água não potável, o 
que provocou um novo surto 
de cólera, que já afeta oito mil 
pessoas em 11 regiões do país, 
especialmente no Sul.

Mwana Hashi, que carregava 
seu bebê nas costas, olhava 
de perto como o caminhão ia 
enchendo seu pequeno lago 
artificial com este bem tão 
valioso e escasso. “Não temos 
um lugar permanente para 
viver. Viajamos em busca de 
zonas onde as cabras possam 
pastar”, explicou Mwana, que 
com seu marido e fi lho sobre-
vive com a pouca comida que 

outras famílias lhes dão. Antes, 
a família conseguia viver do 
leite e da carne de suas cabras 
e ovelhas, mas agora os animais 
estão tão fracos e doentes que 
fi cou impossível.

Se nenhuma medida for toma-
da imediatamente para conter 
esta situação, a Somália sofrerá 
uma nova crise de fome na se-
gunda metade de 2017, como a 
ocorrida em 2011, quando mor-
reram 250 mil pessoas. A FAO 
apoia há meses as comunidades 
para diminuir os efeitos da seca 
com diferentes ações, como a 
doação de dinheiro para que 
possam comprar comida e água e 
a vacinação dos animais. “É a pior 
seca que já vi”, declarou Muham-
mad Ali, que também teve que se 
deslocar com seus animais rumo 
ao Norte para tentar salvar seu 
rebanho – o principal sustento 
econômico de sua família.

“Muitos animais estão do-
entes. Até os que não estão 
são difíceis de vender devido 

à falta de mercado”, disse Ali, 
que perdeu centenas de seus 
animais nos últimos meses. Os 
países do Oriente Médio, que 
até agora eram os principais 
importadores de carne da So-
mália, deixaram de comprá-la 
por medo de conter doenças 
contraídas durante a seca. “Se 
a chuva não chegar em breve, 
nenhum animal sobreviverá”, 
alertou o jovem somali, que é 
esperado por sua esposa e seus 
seis fi lhos em Garowe.

Lá, sua família depende exclu-
sivamente das doações de comi-
da. “Não acredito que tenham 
comida sufi ciente para comer 
hoje”, afi rmou Ali, emocionado 
e cabisbaixo. Apesar da situação 
de desespero que vive a Somália, 
as organizações internacionais 
insistem que ainda é possível 
evitar a morte de centenas de 
milhares de pessoas. Mas, para 
conseguir isso, é preciso mo-
bilizar ajuda e atuar de forma 
urgente (Agência EFE).

Mourinho: 
contratar 
Neymar é ‘sonho 
impossível’

O técnico do Manchester 
United, José Mourinho, afi rmou 
que ter Neymar é “um sonho 
impossível” para o clube, em 
uma entrevista ao canal brasilei-
ro “ESPN”. Durante a semana, 
diversos jornais afi rmaram que 
o clube inglês estaria disposto a 
pagar 200 milhões de euros para 
tirar o jogador do Barcelona. Ao 
ser questionado pelo jornalista 
sobre a veracidade da notícia, 
Mourinho afi rmou que tudo não 
passa de “especulação”.

“Procuro sempre ser objetivo 
e pragmático com os clubes e 
pedir aos clubes aquilo que me 
pode ser dado. Pedir Neymar 
é absurdo. Um clube como o 
Barcelona nem pode e nem 
vai perder o Neymar.    Apesar 
de Messi ser ainda um jovem 
jogador com anos pela frente, 
já esta a tocar nos 30, e o Ney-
mar vai ser o grande jogador do 
Barcelona pós-Messi. Tanto que 
acho que é ir tentar arrombar 
um cofre, impossível”, afi rmou 
o português.

O treinador ainda falou sobre 
a qualidade das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo da 
Rússia, em 2018, e disse que 
a classificatória europeia o 
“aborrecem”. “Gosto do futebol 
a sério, não gosto do futebol 
a brincar. Na qualifi cação sul-
americana o futebol é serio, há 
muita seleção boa, do mesmo 
nível, mesmo aquelas que não 
são tão fortes tem como criar 
dificuldade”, acrescentou. 
Ele ainda revelou que seria 
“apaixonante” treinar o Brasil, 
mas ressalta que o cargo deve 
ser para “técnico brasileiro”. 
(ANSA/COM ANSA).

Petrobras 
decide manter 
inalterados 
preços do diesel 
e da gasolina

São Paulo - A Petrobras 
informou na sexta-feira 
(31), que o Grupo Execu-
tivo de Mercado e Preços 
(GEMP), após avaliação, 
decidiu manter os preços 
do diesel e da gasolina nas 
refinarias, seguindo a políti-
ca de preços anunciada em 
outubro de 2016. Em nota, a 
estatal explica que, ao longo 
do mês de março, o mercado 
internacional de derivados 
registrou níveis de volatili-
dade elevados, notadamente 
a gasolina, em razão das 
mudanças de especificação 
do produto no hemisfério 
norte, necessária em função 
do fim do inverno.

Segundo a empresa, houve 
na primeira metade do mês 
uma queda expressiva nos 
mercados europeus, rever-
tida por altas seguidas nas 
semanas finais. “Em decor-
rência, quando considerada 
somente nas posições de 
início e fim de mês, essa 
componente teve variação 
inexpressiva”, afirma. A es-
tatal informa ainda que a de-
cisão também reflete o efeito 
combinado de desvalorização 
do real e aumento no valor 
dos fretes marítimos, além de 
ajustes na competitividade 
da Petrobras no mercado 
interno.

“A Petrobras reafirma sua 
política de revisão de preços 
pelos menos uma vez por 
mês”, ressalta. Segundo a 
empresa, os novos preços 
continuam com uma margem 
positiva em relação à parida-
de internacional, conforme 
princípio da política anuncia-
da, e estão alinhados com os 
objetivos do plano de negó-
cios 2017/2021. A petroleira 
lembra ainda que, como a lei 
brasileira garante liberdade 
de preços no mercado de 
combustíveis e derivados, as 
revisões feitas pela Petrobras 
nas refinarias podem ou não 
se refletir no preço final ao 
consumidor. “Isso depende 
de repasses feitos por outros 
integrantes da cadeia de 
combustíveis, especialmen-
te distribuidoras e postos 
revendedores”, afirma.

Segundo a empresa, o efei-
to da manutenção de preços 
nas refinarias é neutro para o 
consumidor final, desde que 
não haja alterações nas de-
mais parcelas que compõem 
o preço (AE).


