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Quando falamos 

em globalização no 

universo corporativo, 

naturalmente 

pensamos em 

empresas expandindo 

seus negócios, 

implementando novas 

tecnologias aos seus 

processos e estimulando 

a integração de seus 

empregados com outras 

realidades e culturas

Porém, diante desse 
cenário, não podemos 
deixar de questionar: 

será que todas as companhias 
estão realmente aptas a fazer 
esse movimento e fi ncar sua 
bandeira em novos territórios? 
Não existe uma receita pronta 
para avaliar a maturidade de 
uma corporação que decide 
dar esse passo, mas uma coisa 
é certa – a partir do momento 
da decisão, os desafi os pela 
frente serão muitos. E uma 
das formas mais efi cientes de 
começar a superá-los é olhar 
mais profundamente para área 
de RH, pois é a partir dela que 
serão reunidas informações 
valiosas sobre as engrena-
gens dos negócios e de cada 
colaborador que forma esse 
ecossistema. 

Mas é fundamental ter em 
mente que, em uma gestão 
global, as demandas são mais 
amplas e complexas. Porém, 
muitas vezes nem a equipe nem 
os sistemas possuem abran-
gência global, fazendo com 
que a companhia em questão 
não esteja apta para essa nova 
investida. Aqui faço um convi-
te - imagine a área de gestão 
de uma empresa presente em 
mais de um país. Não é simples 
administrar diferentes buro-
cracias, culturas, legislações 
e práticas internas. Não tenho 
dúvidas que integrar pessoas 
e processos diferentes gere 
grandes oportunidades, mas 
é preciso estar preparado, ter 
pessoas experientes e soluções 
robustas, capazes de suportar 
essa operação.

O segredo de um trabalho 
efetivo e bem-sucedido está, 
antes de tudo, na compreen-
são detalhada de como cada 
território funciona, por meio 
de projetos localizados e, a 
partir daí, avançar para os 
cruzamentos e integrações. 
Na era do Big Data, imagine 
quantas informações o depar-
tamento de RH não poderá 
recolher e, com isso, ter total 
visão das necessidades de 
cada colaborador, processo e 
operação de suas unidades? 
O detalhamento certamente 
será rico e trará possibilidades 
imensas. Como conseguir isso? 
Por meio da utilização de um 
sistema que atue globalmente, 
permita essa transparência e 
otimize as integrações.

E é entendendo essa deman-
da que a Constellation Resear-
ch concluiu, na recente pesqui-
sa “Demystifying the Secrets 
of Global Human Resources”, 
que “a adoção de um software 
global de Recursos Humanos 
irá crescer nas empresas assim 
que seus líderes entenderem as 
vantagens da utilização de uma 
solução abrangente”.

Se esse é um desafi o, a hora 
de agir é agora!

Listo, abaixo, as principais 
características de um RH 
global que permitem a agili-
dade nos negócios, segundo 
a pesquisa:

1. Serviços “self-service” 

estão disponíveis para te 

ajudar: muitas vezes pen-
samos que uma ferramenta 
self-service signifi ca o preen-
chimento infi nito de planilhas, 
mas a próxima geração de 
software para RH age ao pé da 

letra: com respostas rápidas, 
dados importantes obtidos no 
momento oportuno e esforço 
reduzido das equipes. Ou seja, 
trabalhar com um público 
maior fi ca mais fácil;

2. A velocidade dos pro-

cessos motiva e empodera 

os colaboradores: o “fazer 
acontecer”, segundo a Cons-
tellation, é um dos principais 
motivadores de engajamento 
aos colaboradores de uma 
empresa. E com um sistema 
com feedback mais ágil, os pro-
blemas também são resolvidos 
da mesma maneira;

3. A personalização elimi-

na a frustração: práticas re-
correntes do dia a dia do RH se 
tornam frustrantes quando um 
colaborador precisa se regis-
trar ou inserir informações de 
login e senha repetidamente. 
Um sistema global, atualmen-
te, “compreende” quem está 
interagindo com ele, criando 
um acesso personalizado e, ao 
mesmo tempo, entregando a 
informação que ele precisa;

4. A experiência do usuá-

rio otimiza o trabalho do 

RH: caminhando de acordo 
com o ponto anterior, a expe-
riência do usuário dos siste-
mas globais têm um nível de 
satisfação equivalente àquele 
de smartphones e dispositivos 
móveis, ou seja, são intuitivos 
e engajam os colaboradores a 
continuarem a explorá-lo;

5. Interatividade com 

documentos de alta fre-

quência otimizam a expe-

riência do usuário: da mesma 
maneira que o uso de soluções 
globais no RH precisa ser in-
tuitiva no dia a dia, seu uso na 
administração de documentos 
frequentes do departamento 
exigem a mesma capacidade. 
Dois exemplos são as folhas de 
pagamento e a declaração de 
benefícios;

6. Folhas de pagamento e 

declarações de benefícios 

interativas engajam e em-

poderam os colaboradores: 
ao invés de receberem um 
documento em PDF repleto de 
números, os sistemas globais 
otimizam o contato do colabora-
dor com a folha de pagamento. 
Desta maneira, ao se tornarem 
“intuitivos”, eles passam a ex-
plicar exatamente o porquê de 
cada valor registrado. No caso 
dos benefícios, pode-se con-
sultar qual será o pagamento 
total projetado, e quais serão 
as despesas para o decorrer do 
ano, por exemplo;

7. A satisfação dos co-

laboradores fala por si: o 
custo-benefício desse tipo 
de inovação ao RH é respon-
dido pela satisfação de cada 
colaborador e pela facilidade 
adquirida em seu dia a dia. 
Segundo a Constellation, a 
resposta está na conquista 
de maior tempo hábil para a 
realização de outras tarefas 
que não sejam meramente 
burocráticas. Segundo o es-
tudo, “economizarão menos 
uma hora de trabalho de cada 
pessoa em um mês gasta usual-
mente em tarefas relacionadas 
ao RH signifi ca aumento a ex-
periência do usuário e também 
na receita de vendas”.

Portanto, chegou o momento 
de otimizar o trabalho do RH, 
facilitar o acesso dos colabora-
dores às informações e investir 
em soluções que atuam como 
verdadeiros facilitadores da 
rotina das empresas, impri-
mindo transparência em seus 
processos, melhorando gestão 
e compliance. Preparar a em-
presa para o amanhã é questão 
de sobrevivência. 

A revolução digital torna o 
mundo mais globalizado a cada 
dia e fi car de fora desse movimen-
to não pode ser uma opção.

(*) - É vice-presidente de Recursos 
Humanos Latam da ADP.

Dicas para tornar o 
departamento de Recursos 

Humanos mais global
Mariane Guerra (*)

Segundo ele, dentro dessas convenções, 
há um princípio de que existe uma hie-
rarquia de normas legais: uma lei deve 

ter mais valor do que um acordo coletivo.
Poschen participou da última audiência 

pública da Comissão Especial da Reforma 
Trabalhista. O projeto do governo prevê que 
as negociações coletivas prevaleçam sobre a 
legislação. Ele ressaltou que a OIT não tem 
posicionamento favorável ou contrário sobre 
a reforma, mas disse que a organização pode 
formular, a pedido do País, parecer sobre a pro-
posta. Conforme Poschen, uma reforma deve 
seguir as normas internacionais do trabalho 
e deve promover a concorrência leal, que não 
seja baseada em más condições do trabalho e 
na exploração do trabalhador. Ele defendeu 
ainda o diálogo social sobre a proposta.

Já o ex-ministro do Trabalho (governo 
José Sarney) e do TST, Almir Pazzianotto, 
defendeu a validade das negociações coletivas, 
que já estão previstas na Constituição e nas 
convenções da OIT, mas que muitas vezes são 
questionadas na Justiça. Para ele, a negocia-
ção coletiva pode ser “instrumento hábil de 
combate de desemprego”, porque pode ser 
adaptada à uma realidade de crise. Na visão 
dele, o acordo tem a vantagem de durar só 
um ou dois anos, enquanto a lei tem duração 
indeterminada.

Pazzionatto defendeu a reforma trabalhista 
para que o Brasil lide com seus 13,5 milhões 
de desempregados. “Ninguém mais quer ge-
rar empregos, porque todo emprego encerra 
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 01/03/2017, às 11hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Léo Wallace Cochrane
Junior; Secretário - Luiz Vicente Barros Mattos Jr. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: Relatório do liquidante, prestando as contas finais dos atos e operações da liquidação de todo ativo e
passivo da sociedade, restando saldo de capital social de R$ 126.400,00, valor este distribuído aos acionistas como
resgate de 30.928 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Foram os documentos apresentados, unanimemente
aprovados e considerada extinta a sociedade anônima, em virtude do término da liquidação, que foi dada por encerrada.
Ficam os livros e os documentos sob a responsabilidade do liquidante, Léo Wallace Cochrane Junior, RG 2.612.515 SSP/
SP, CPF 005.765.818-87, que caberá também, promover a baixa e cancelamento dos registros em todos os órgãos
competentes, deixando-os sempre à disposição para eventuais verificações, tanto dos acionistas, como da fiscalização
por parte dos órgãos de administração pública em geral, podendo para tais atos quanto necessário for, assinando e
requerendo o que for, tendo poderes ainda para efetuar todos os pagamentos decorrentes da presente liquidação e
responder por direito subsistentes mediante nomeação de procurador com fins específicos. Encerramento: A Ata foi lida
aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 01/03/2017. Mesa: Presidente - Léo Wallace Cochrane Jr;
Secretário - Luiz Vicente Barros Mattos Júnior. Acionistas Presentes: (aa). Mercedes de Arruda Botelho Simonsen; Cristiane
de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat; Vanessa de Arruda Botelho Simonsen; Léo Wallace Cochrane Junior; Jorge Wallace
Simonsen Junior e Luiz Vicente Barros Mattos Júnior. Léo Wallace Cochrane Junior - Presidente. Luiz Vicente
Barros Mattos Jr. - Secretário. JUCESP nº 156.482/17-4 em 03/04/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aos Acionistas e aos Diretores da Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. São Paulo - SP Opinião 
- Examinamos as demonstrações financeiras da Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. “Companhia”, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Meribaspe Empreendi-
mentos SPE Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Auditoria dos valores 
correspondentes ao exercício anterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2015, apresentados para fins de comparação, não foram anteriormente auditados por nós ou por quaisquer outros 
auditores independentes e, consequentemente, não expressamos uma opinião sobre eles. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
para as pequenas e médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. A administração da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 

1. Contexto operacional - A Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE 
S/A foi constituída em 29 de abril de 2015, e tem como objeto específico 
o planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, 
locação e especialmente a venda do empreendimento imobiliário que será 
desenvolvido nos imóveis objetos das matrículas nº 1.835, 31.536, 10.247, 
23.833, 21.389, 2.502, , e 112.456 todas registradas perante o 18º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Paulo, e ainda o imóvel situado nesta Capital à 
Pirajussara nº79, Butantã. O endereço da sede da Companhia é na Rua Hun-
gria, nº 514 - 10º andar, conjunto 102, sala 25, Jardim Europa, CEP 01455-
000, São Paulo - SP. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e 
principais práticas contábeis - A demonstração financeira foi elaborada de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princí-
pios contábeis previstos na legislação societária brasileira, em consonância 
com a Lei nº 6.404/76, bem como alterações introduzidas com o advento da Lei  
nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instru-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), espe-
cificamente o CPC para Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela diretoria em 10 de março de 2017. 
3. Resumo das principais prátricas contábeis - a. Apropriação das re-
ceitas, custos e despesas - A Companhia encontra-se em fase de desen-
volvimento do empreendimento imobiliário, portanto não apresenta receitas 
da atividade fim, somente custos de construção e despesas com materiais 
de consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem como re-
ceitas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime contábil 
da competência do exercício. b. Instrumentos financeiros - A Companhia 
determina a classificação inicial de seus instrumentos financeiros no reco-
nhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por 
meio do resultado, empréstimos e recebíveis e passivo financeiro registrado 
ao custo amortizado, conforme determinado pelo CPC. (i) Ativos financei-
ros mensurados a valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro 
é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifica-
do como mantido para negociação e seja designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor 
justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e 
toma decisões de compra e vendas baseadas em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos finan-
ceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. (ii) Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e re-
cebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que 
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmen-
te pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável. (iii) Passivos finan-
ceiros registrados ao custo amortizado - Os títulos de dívida emitidos e 
passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos 
os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual o Grupo se torna uma parte das disposições contratuais 
do instrumento. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos. c. Estoques - Os estoques 
são compostos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é composto pelo valor do terreno adquirido para incorpo-
ração imobiliária acrescido dos gastos com construção e encargos financei-
ros oriundos da aquisição do imóvel. d. Redução ao valor recuperável - Os 
valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado. Perdas 
de valor são reconhecidas no resultado. e. Passivo circulante - Compostos 
pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores 
conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando 
aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. f. Imposto 
de renda e contribuição social - As provisões de imposto de renda e con-
tribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo regime de tributação 
do lucro real ou por opção recolhimento por estimativa. No lucro real as 
alíquotas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido são 
de 15% e 9%, respectivamente. A partir de 2015 a Companhia optou pelo 
regime de tributação Lucro Presumido. 4. Caixa e equivalente de caixa - 
Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financei-
ras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Caixa e bancos  15.600 27.245
Aplicações financeiras (i)      833.726                  -
Total      849.326        27.245
(i) Tais aplicações referem-se a aplicação DI do Itaú - Soberano DI LP FICFI 
no valor de R$ 833.726. Estas tratam-se de aplicação de curto prazo, de alta 
liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, 
sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. A remuneração destes 
investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (DI). 5. 
Estoques de imóveis - • Tipo de projeto: Uso Misto; • Localidade: São Paulo/
SP; • Data de início do projeto: Nov/2015; • Início da obra:  Abril/2018; • Tem-
po de duração da construção do projeto: 24 meses. • Percentual que já foi 
construído do projeto: 0%; • Data prevista de entrega do projeto: Março/2020. 
Descrição 31/12/2016
Terrenos para incorporações 42.612.000
Impostos e taxas 2.064.376
Empreendimento 1.097.785
Total 45.774.161
A intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos resultados futuros 
a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com base no laudo de 
avaliação, a administração analisou a recuperabilidade do ativo e não identi-
ficou indicadores de perda. 6. Adiantamentos para aquisição de terrenos 
- Em 24/11/2015 foram adquiridos terrenos por Instrumento Particular de 

Ativo Notas 31/12/2016      31/12/2015
   Não auditado
Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 849.326 27.245
Adiantamento para aquisição de terrenos 6 - 5.019.700
Adiantamento a fornecedores  11.224 -
Impostos a recuperar  239 -
Despesas antecipadas 7                  -             78.050
Total do ativo circulante  860.789 5.124.995
Estoque de imóveis 5 45.774.161 -
Total do ativo não circulante  45.774.161                      -
Total do ativo  46.634.950        5.124.995

Demonstrações de resultados
 Notas 31/12/2016      31/12/2015
   Não auditado
Despesas administrativas 9 (113.381) -
Despesas tributárias  (2.792) (344)
Despesas financeiras 10.a (1.182) (27)
Receitas financeiras 10.b 4.865 -
Resultado operacional      (112.490)                 (371)
Prejuízo do exercício      (112.490)                 (371)

Demonstrações de resultados abrangentes
 31/12/2016     31/12/2015
 Não auditado
Prejuízo do exercício    (112.490)                (371)
Resultado abrangente total    (112.490)                (371)

Demonstrações do fluxo de caixa-Método indireto
 31/12/2016 31/12/2015
  Não 
Fluxo de caixa das atividades operacionais  auditado
Prejuízo do exercício (112.490) (371)
Ajustes para reconciliar o resultado
 do exercício como caixa liquido gerado
 pelas atividades operacionais
(Aumento) diminuição de ativos
Adiantamento para aquisição de terrenos 5.019.700 (5.019.700)
Despesas antecipadas 78.050 (78.050)
Adiantamento a fornecedores (11.224) -
Estoque de Imóveis (45.774.161) -
Impostos a recuperar (239) -
Aumento (diminuição) de passivos
Obrigações tributárias (2.948) 4.666
Contas a pagar           1.880                -
Caixa utilizado nas atividades operacionais (40.801.432) (5.093.455)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Integralização de capital  41.623.513 5.120.700
Caixa proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamento  41.623.513 5.120.700
Aumento/ (redução) líquido de
 caixa e equivalente de
 caixa no final do exercício       822.081 27.245
Variação em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 27.245 -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício       849.326      27.245
Aumento/ (redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa no final do exercício       822.081      27.245

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
               Capital social         Prejuízos
 Capital   acumu- 
        Social A integralizar       lados           Total
Subscrição do capital 
 social - 29/04/2015 1.000 (1.000) - -
Aumento do
 capital social 5.999.000 (5.999.000) - -
Capital integralizado - 5.120.700 - 5.120.700
Prejuízo do exercício                  -                       -          (371)            (371)
Saldo  31/12/2015 
(não auditado) 6.000.000 (879.300) (371) 5.120.329
Aumento do 
 capital social 54.000.000 (54.000.000) -
Capital integralizado - 41.623.513 - 41.623.513
Prejuízo do exercício                  -                       -   (112.490)     (112.490)
Saldo 31/12/2016 60.000.000     (13.255.787)   (112.861) 46.631.352

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
CNPJ/MF nº 22.348.203/0001-06

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em Reais)

Passivo Notas 31/12/2016       31/12/2015
   Não auditado
Passivo circulante
Obrigações tributárias  1.718 4.666
Contas a pagar            1.880                       -
Total do passivo circulante  3.598 4.666
Patrimônio líquido
Capital 8.a 60.000.000 6.000.000
(-) Capital social a integralizar 8.b (13.255.787) (879.300)
Prejuízos acumulados       (112.861)                 (371)
Total do patrimônio líquido   46.631.352        5.120.329
Total do passivo e patrimônio líquido   46.634.950        5.124.995

Nota explicativa às demonstrações financeiras (Em Reais)
Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças celebrados 
com a Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para 
Saúde Ltda. Os valores pagos a título de sinal foram contabilizados como 
adiantamento para aquisição de terrenos. Em 2016, após o cumprimento 
das cláusulas resolutivas dos contratos tais valores foram transferidos para  
rubrica de Estoque. Os imóveis adquiridos serão utilizados para o desenvol-
vimento de um empreendimento imobiliário, na qualidade de incorporadora, 
nos termos da Lei Federal n.º 4.591/1964 . 7. Despesas antecipadas - Cor-
respondem as despesas jurídicas (R$ 76.065) e de incorporação (R$ 1.985) 
relacionadas aos imóveis adquiridos pelas investidas. Em 2016 as mesmas 
foram incorporadas aos custo de construção após o cumprimento das cláu-
sulas resolutivas do contrato. 8. Patrimônio líquido - a. Capital Social - O 
capital social da Sociedade em 29 de Abril de 2015 era de R$ 1.000 (mil re-
ais) em moeda corrente nacional totalmente integralizado, representado por 
1.000 (mil) quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), sendo 
distribuídas, respeitada a proporção de participação dos sócios, SDI Desen-
volvimento Imobiliário Ltda, Alexandre Ferreira de Abreu Pereira e Dario de 
Abreu Pereira Neto no capital social da sociedade. Em novembro de 2015 a 
sócia SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda retirou-se da sociedade ceden-
do e transferindo 900 quotas totalmente subscritas e integralizadas para a 
Tellus IV Participações S/A. Na mesma data o sócio Dario de Abreu Pereira 
Neto retirou-se da sociedade cedendo e transferindo 50 quotas totalmente 
subscritas e integralizadas para a Tellus IV Participações S/A. Na mesma 
data o sócio Alexandre Ferreira de Abreu Prereira retirou-se da sociedade 
cedendo e transferindo 50 quotas totalmente subscritas e integralizadas da 
seguinte forma: 49 quotas para a Tellus IV Participações S/A e 01 quota 
para SDI Administração de Bens Ltda. Na mesma data tendo em vista me-
lhor atender aos interesses sociais, houve a transformação do tipo jurídico 
da Sociedade, de sociedade empresaria limitada para sociedade anônima 
de capital fechado.  Foi aprovada a conversão das 1.000 (um mil) quotas 
representativas do capital social da Sociedade em 1.000 (um mil) ações. Na 
mesma data as acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia 
no montante de R$ 5.999.000 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove 
mil reais), passando para R$ 6.000.000 (seis milhões de reais) mediante 
a emissão de 5.999.000 (cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil) 
novas Ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas. Em julho 
de 2016 as acionistas decidem aumentar o capital da Companhia de R$ 
6.000.000 (seis milhões de reais) para R$ 60.000.000 (sessenta milhões 
de reais), mediante a emissão de 54.000.000 (cinquenta e quatro milhões 
) novas Ações ordinárias, totalmente subscritas  a serem integralizadas em 
moeda corrente nacional. A composição acionária em 2016 está abaixo re-
presentada: 
Acionista  Nº. Ações Participação (%)
SDI Administração de Bens Ltda. 60.000  0,10
Tellus IV Participações S.A 59.940.000                    99,90
Total 60.000.000                    100%
g. Capital à integralizar
Descrição   31/12/2016 31/12/2015
SDI Administração de Bens Ltda (13.256) (879)
Tellus IV Participações S.A. (13.242.531)   (878.421)
Total (13.255.787)   (879.300)
a. Destinação do lucro - O lucro líquido terá as seguintes destinações, 
conforme estatuto social da Sociedade: • 5% serão aplicados antes de qual-
quer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 
a 20% do capital social; • Uma parcela será destinada ao pagamento do 
dividendo obrigatório ao acionistas, que não poderá em qualquer caso, ser 
inferior a 25% do apurado no exercício. 9. Despesas administrativas - As 
composições das despesas administrativas e gerais estão distribuídas da 
seguinte forma:
Descrição 31/12/2016
Serviços de Terceiros  (37.369)
Anúncios e publicações  (56.415)
Contribuição sindical patronal (6.771)
Fretes e carretos (6.097)
Fotocópias (3.156)
Despesas com cartório (2.120)
Outras despesas         (1.453)
Total     (113.381)
10. Resultado Financeiro - A composição das despesas e receitas finan-
ceiras nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 é a 
seguir demonstrada: 
a. Despesas financeiras / Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Juros e multa  (962) -
IOF/IOC (76) -
Outras despesas operacionais            (144)              (27)
Total         (1.182)              (27)
h. Receitas financeiras / Descrição 31/12/2016
Receita de aplicação financeira          4.865
Total          4.865
11. Imposto de renda e contribuição social - A Companhia optou pelo 
lucro real como regime de tributação nos exercícios de 2016, considerando 
que foram apurados prejuízos fiscais nestes exercícios, não houve base de 
cálculo para IRPJ e CSLL, gerando um crédito tributário potencial de R$ 
38.247 que poderá ser compensado com lucros apurados em exercícios 
subsequentes respeitando os limites estabelecidos na legislação vigente. 
12. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar co-
bertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considera-
dos suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. Porém, devido a desapropriação do imóvel, a administração 
entende que não há mais a necessidade de contratação de seguro. 13. Con-
tingências - A Administração da Companhia não tem conhecimento de ne-
nhum ativo ou passivo contingente a ser registrado em 31 de dezembro de 
2016. 14. Partes relacionadas - São partes relacionadas os controladores 
da Companhia, informados na Nota Explicativa no 8, bem como as empresas 
que fazem parte do grupo societário dos controladores. Adicionalmente, a 
Companhia identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas como par-
tes relacionadas: • IDS GP, LLC; • Camon I LP; • Camon II LP; • Camon III 
LP; • Tellus IV Participações S.A.; • SDI Administração de Bens Ltda.;• Arthur 
José de Abreu Pereira; • André Ferreira de Abreu Pereira; • Alexandre Ferrei-

ra de Abreu Pereira; • Dario de Abreu Pereira Neto;• Narciso Manuel Afonso 
Marques da Silva; O estatuto social da Companhia não prevê remuneração 
para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de administra-
ção. 15. Instrumentos financeiros - A Sociedade mantém operações com 
instrumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez, 
rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição 
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer 
outros ativos de risco. As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores 
de riscos descritos a seguir: a. Considerações sobre riscos - (i) Risco de 
crédito - A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associados 
à caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em institui-
ções financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em 
títulos de curto prazo. b. Valorização dos instrumentos financeiros - Os 
valores de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passi-
vos são substancialmente equivalentes aos valores contábeis.
                                   31/12/2016                               
 Valor  Passivo ao 
 através do Empréstimos custo 
Ativo  resultado      recebíveis amortizado       Total
Caixa e equivalente 
 de caixa  849.326  -  - 849.326
Adiantamento a 
 fornecedores                -             11.224                   -   11.224
Total    849.326                      -                    - 860.550
Passivo
Contas a pagar                -                      -           1.880     1.880
Total                -                      -           1.880     1.880
Ativo                                   31/12/2015                               
Caixa e equivalente 
 de caixa 27.245 -  - 27.245
Adiantamento para
 aquisição de terrenos                -       5.019.700                - 5.019.700
Total      27.245       5.019.700 - 5.046.945
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, 
tais como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que pos-
sam ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas 
foram adotados na determinação do valor justo: (i) Caixa e equivalente de 
caixa - Foram definidos como ativos mensurados ao valor justo por meio 
do resultado, sendo o valor idêntico ao valor contábil em virtude do curto 
prazo de vencimento dessas operações. (ii) Adiantamentos a fornecedores 
e Adiantamento para aquisição de terrenos - Foram classificados como 
empréstimos e recebíveis e mensurados pelo método do custo amortizado. 
Contas a pagar - Foram registrados pelo método do custo amortizado.

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador – CRC 1SP 061.813/O-2

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração

 
a respeito, entre outros aspectos, 

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 10 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP199028/O-1

Brasil deve seguir 
convenções; ex-ministro 

defende reforma trabalhista
O diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Peter Poschen, defendeu na Câmara dos 
Deputados, que o Brasil siga as mais de 80 convenções da OIT ratifi cadas pelo País que estão em vigor, 
entre elas as Convenção 98 e 154, sobre negociação coletiva

Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), Peter Poschen.
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o estariam sendo atingidos para compensar 

essa “política econômica profundamente 
equivocada”. 

Os equívocos, em sua visão, incluiriam 
uma política cambial errada, impedindo a 
exportação e destruindo o emprego no País, 
e taxas de juros elevadas, que impediriam o 
investimento. Conforme ele, “fragilizar a rela-
ção de trabalho” não provocará um aumento 
da efi ciência e da produtividade da economia 
brasileira. “A chaga deste País não é um tra-
balhador reivindicar direitos, mas os milhões 
de trabalhadores que trabalham sem carteira 
assinada”, acrescentou.

Na audiência, o 1º vice-presidente do TRT 
da 3ª Região, desembargador Ricardo Antônio 
Mohallem, defendeu a reforma. “A legislação 
do trabalho no Brasil está esclerosada”, opinou. 
“Ela retira do empregador a possibilidade de 
gerir seu empreendimento de acordo com 
sua necessidade de custos”, disse. “Ela cria 
empecilhos para a administração sadia de uma 
empresa, por exemplo, em relação ao intervalo 
para refeição, aos turnos ininterruptos de 
revezamento”, complementou.

Na visão dele, existe uma indústria de ações 
trabalhistas no País, e mesmo trabalhadores 
que receberam todos os seus direitos entram 
com ações na Justiça. O desembargador de-
fendeu a prevalência das negociações coletivas 
para lidar com o problema. Além disso, Mohal-
lem sugeriu a revitalização de comissões de 
conciliação prévias para lidar com os confl itos 
trabalhistas (Agência Câmara).

um passivo oculto”, afi rmou. O ex-ministro 
chamou a atenção para o alto número de 
processos trabalhistas na Justiça. “Temos uma 
legislação insegura”, ressaltou. “E um sistema 
jurídico inseguro é imprestável”, completou. 
Ele defendeu que o Congresso promova a 
adaptação da legislação trabalhista para um 
mundo pós-industrial e para a automação 
que atingiu o mercado de trabalho. Segundo 
o ex-ministro, a CLT, de 1943, foi feita para 
uma época industrial.

O ex-ministro do Trabalho do governo 
Dilma Rousseff, Miguel Rossetto, por sua vez, 
acredita que “o que impede o empregador 
de gerar emprego não é a legislação traba-
lhista”, já que há dois anos havia geração 
de emprego, com a mesma legislação. Para 
ele, é a política econômica errada o grande 
empecilho para a geração de emprego. Na 
sua opinião, os direitos dos trabalhadores 


