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Nem bem começamos a 

falar em IoT (Internet 

das Coisas, em inglês) 

e já vamos para o passo 

seguinte: BIoT, ou seja, a 

união entre Blockchain 

e Iot, uma das 

tendências tecnológicas 

que devem abalar 

nosso mundo em 2018, 

segundo a Fortune

'Mas já?', você deve es-
tar se perguntando. 
Pois é! O OpenBaza-

ar, por exemplo, é um marke-
tplace online para comprar e 
vender produtos e serviços, 
tipo Mercado Livre ou Ebay, 
só que baseado no Blockchain, 
ou seja, descentralizado, e usa 
bitcoins como uma das formas 
de pagamento. Sem qualquer 
restrição ou taxas.

A IoT é a criação de um 
ambiente único que reúne 
informações de vários dispo-
sitivos e aplicações, usando 
sensores conectados para 
obter informações, permitindo 
que sua geladeira possa ser 
programada (ou até aprender 
com seus hábitos se vinculada 
a algum algoritmo de Inteli-
gência Artifi cial) para sempre 
realizar pedidos de compra dos 
itens que você mais consome 
com a frequência certa. Mas se 
você achava que iria demorar 
muito para virarmos os Jet-
sons (lembra daquela família 
futurista criada por Hanna 
Barbera nos anos 60?), pode 
estar enganado. A razão é sim-
ples: o blockchain vai acelerar 
a implementação da IoT, pois 
barateia de forma segura essa 
nova rede.

É impossível fazer previsões 
precisas sobre como será esse 
novo arranjo. Exemplo disso é 
a própria criação do blockchain 
que não poderia ser prevista 
nem pelos maiores visionários 
e futurólogos. Mas é possível 
fazer algumas suposições co-
nhecendo o que temos hoje.

Como o BIot se baseia em 
uma plataforma descentraliza-
da (um Dapp), sua segurança 
não depende de um único 
ente controlador, mas sim 
da estrutura da rede criada. 
Pensando na sua geladeira 
que sabe o que você costuma 
comprar, quando chegar a hora 
mais indicada, baseada no seu 
comportamento cotidiano, 
ela pode lançar um pedido 
de compra na rede. O pedido 
enviado busca o melhor preço, 
prazo de entrega e exigências 
de acordo com seu perfi l e 
pode até dividir o pedido entre 
vários fornecedores, levando a 
rede a ter maior competição 
e menor custo, pois todos pa-
gam uma taxa muito pequena 
nela (ou até não pagam nada, 
dependendo do caso). A en-
trega também será feita por 
um fornecedor especializado, 
que tenha menor custo para 
operar já que é especialista na 
tarefa e, graças aos sensores, 
pode escolher a melhor hora 
de entrega.

Ainda com o exemplo da 
geladeira, mas sob outra pers-
pectiva: imagine que várias 
geladeiras estão conectadas no 

ecossistema e uma delas detec-
ta que a peça x quebrou e que 
há chances de a mesma peça 
se quebrar nas demais unida-
des. Graças às tecnologias e 
ao machine learning, a rede é 
informada sobre o problema, 
permitindo que a marca rea-
lize uma ação preventiva nas 
demais. Ao mesmo tempo, se 
o dono da geladeira tiver uma 
impressora 3D, ele recebe o 
desenho da peça já armazena-
do na geladeira e imprime uma 
nova. A troca pode ser feita por 
um técnico do ecossistema ou 
pelo proprietário. Um vídeo 
sobre como realizar a troca é 
apresentado no próprio dis-
play do aparelho e em poucos 
minutos, sem gastar muito, 
sua geladeira está operando 
novamente.

Se é possível pensar nessa 
gama de soluções sem sequer 
sair da cozinha da sua casa, 
imagine milhões de pessoas ao 
redor do mundo pensando em 
novas soluções com essa possi-
bilidade e, consequentemente, 
na demanda de profi ssionais 
que trabalhem para esse ecos-
sistema ser criado e mantido? 
Para dar outro exemplo, a 
Fortune aponta o uso do BIot 
para criar cidades inteligentes 
nas quais sistemas de aqueci-
mento conectados controlam 
melhor o uso da energia. Ou 
ainda semáforos conectados e 
mais bem controlados na hora 
do rush, diminuindo conges-
tionamentos desnecessários. 
Isso será fundamental quando 
os carros forem autônomos.

Agora, você deve pensar que 
isso está super distante, certo? 
Que máquinas programáveis, 
sensores diversos e a Internet 
são realidade, não há dúvidas. 
Mas a novidade é que o tal 
sistema descentralizado, que 
permite a junção das demais 
tecnologias e pode viabilizar 
o funcionamento da rede já 
existe. Trata-se do IOTA, que 
se propõe a ser uma plataforma 
de Biot com trocas de token, 
permitindo, além da conexão e 
fl uxo de informações, a trans-
ferência fi nanceira entre dispo-
sitivos. A plataforma foi criada 
em 2015 por David Sønstebø, 
Sergey Ivancheglo, Dominik 
Schienere e Serguei Popov, é 
baseada no Tangle (estrutura 
concorrente ao Blockchain) e 
é supervisionada por uma or-
ganização sem fi ns lucrativos, 
a IOTA Foundation (mais infos 
você pode ver nessa matéria 
publicada no Techmundo). O 
IOTA iniciou seu funcionamen-
to com a entidade regulando o 
sistema, mas quando a adoção 
da rede aumentar eles vão 
torná-lo descentralizado. O 
benefício disso? Como quem 
suporta e processa as informa-
ções são as próprias máquinas 
vinculadas ao sistema, como 
prêmio, elas não pagaram taxa 
alguma para transferir tokens 
e informações.

Se você ainda estava dige-
rindo as ideias de mudança 
em cima de mudança, acos-
tume-se: novas tecnologias 
estão chegando cada vez mais 
rápido, e o que antes podia 
ser retardado ou barrado por 
algumas instituições, hoje é 
criado sem botão de pausa.

(*) É Sócio da BlueLab.

IoT nem chegou
e já virou BIoT

Mateus Azevedo (*)

News@TI
Discovery Tour de Assassin’s Creed pelo 
Antigo Egito 

@O primeiro recurso educacional de Assassin's Creed: Origins já está 
disponível e permite aos jogadores explorarem e aprenderem sobre 

a história do Antigo Egito por meio de uma visita guiada sem qualquer 
tipo de combate, restrição de tempo ou enredo linear. "Discovery Tour 
by Assassins’ Creed: Ancient Egypt" pode ser baixado gratuitamente por 
qualquer usuário que tenha comprado o jogo para PlayStation 4, Xbox One 
e PC. Jogadores de PC que não possuem Assassin's Creed: Origins mas 
querem experimentar o modo de exploração podem adquiri-lo separada-
mente na UPlay ou no Steam por R$59,99. De Alexandria a Memphis, do 
Delta do Nilo ao Grande Mar de Areia, do planalto Giza ao Oasis Faiyum, 
em Discovery Tour os jogadores poderão explorar livremente o Antigo 
Egíto, que foi totalmente recriado para Assassin’s Creed: Origins, ou 
fazer os 75 passeios temáticos criados pelas equipes de desenvolvimento 
da Ubisoft em colaboração com especialistas em história e egiptólogos. 
"Com o 'Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt', damos a 
oportunidade a todos que se interessam pelo Antigo Egito de apreciar a 
beleza do período histórico e mostramos que os games também podem ser 
uma fonte de conhecimento inspiradora", explica Jean Guesdon, diretor 
criativo de Assassin's Creed: Origens (http://www.ubiblog.com).

Fernanda Nascimento (*)

O grande desafi o é cada vez mais aproveitar as diferentes 
formas de negócio que podem ser desenvolvidas por meio 
dessa rede. Algumas dicas são imprescindíveis e podem 

aumentar consideravelmente as suas oportunidades:

Imprimir uma marca pessoal

O seu perfi l no LinkedIn é muito importante. É o seu cartão 
de visitas, onde você apresentar a sua experiência profi ssional e 
os resultados que gerou ao longo de sua carreira. É importante 
ressaltar as suas realizações. A fase em que você se encontra: 
"em transição profi ssional" ou "desempregado" não pode ser sua 
principal história. Portanto, seu perfi l deve dar ênfase ao que você 
pode oferecer como profi ssional e não à sua situação atual. Qual 
é o seu melhor? O que você faz de mais relevante comparado a 
outros profi ssionais?

Para descrever a experiência profi ssional e a formação acadê-
mica, priorize o emprego mais relevante nos locais de destaque. 
Isso elimina a necessidade de colocar a posição mais recente no 
topo da lista. Assim, é possível montar sua experiência estrate-
gicamente, enfatizando as informações mais importantes da sua 
carreira naquele momento.

Isso não quer dizer que vale a pena apagar o passado ou turbinar 
a realidade, passando uma imagem a qual não é legítima. Toda 
a nossa história tem valor, até aquele estágio no comecinho da 
carreira. E desde esse comecinho você conheceu pessoas que 
sabem exatamente quem você é e os seus resultados. Portanto, 
seja verdadeiro.

Engaje os profi ssionais importantes para você

A ideia de usar o LinkedIn para se recolocar, vender ou mes-
mo aumentar sua autoridade no seu segmento é legítima, mas 
é preciso que as pessoas entendam o que você tem a oferecer. 
É mais ou menos como provar o conteúdo no seu perfi l. Você 
garantiu ser bom, mas como atestar?

Nas redes sociais, a melhor forma de mostrar o conhecimento 
é dividir a sua experiência, por meio de conteúdo: vídeos, textos, 

LinkedIn: uma central 
de oportunidades

O fenômeno LinkedIn já totaliza no mundo 546 milhões de usuários. Só no Brasil, já chegamos aos 
32 milhões. As últimas estatísticas, apresentadas há duas semanas pela rede social, mostram que 
os números do LinkedIn crescem ano após ano e com eles a relevância dessa plataforma no cenário 
corporativo mundial

posts ou artigos longos do LinkedIn. Ao oferecer uma informação 
interessante para a sua rede, você marca seu espaço mostrando 
que é um especialista no mercado, com conhecimento sobre a 
sua área de atuação, aponta tendências e, por tudo isso, vale a 
pena ser seguido.

Quando alguma de suas conexões compartilha o conteúdo que 
você produz, usa esse material para então infl uenciar sua rede, 
como se fi zesse dela as suas palavras. Você não só está mos-
trando sua expertise, como reforçando a autoridade de alguém 
conectado a você. Então, sua imagem e sua experiência chegam 
mais longe, deixando de atingir prioritariamente a sua rede de 
primeiro grau – pessoas conectadas diretamente a você – e passa 
a navegar entre as suas conexões de segundo grau.

Use esse alcance para aumentar sua network

Quando uma conexão de segundo grau interage com a sua 
experiência, por meio do conteúdo publicado e compartilhado, 
abre espaço para um convite a se conectar. A partir daquele 
momento, a pessoa já sabe quem você é e concorda, de alguma 
forma, com o seu pensamento.

Use uma mensagem personalizada para se aproximar, deixe 
claras suas intenções, mesmo que esteja interessado em uma 
vaga de emprego postada ou tenha uma oportunidade de negócio. 
Suas chances de sucesso nesse contato serão muito maiores.

E, caso você já tenha analisado as conexões das suas conexões, 
por curiosidade ou até mesmo planejando alguma ação com a sua 
rede, deve ter percebido quantas chances de se aproximar de 
profi ssionais interessantes há no LinkedIn. O potencial é enorme!

Essas dicas certamente farão você ter mais visibilidade na rede 
social e o manterá mais próximo de pessoas que se lembrarão 
de você no caso de uma oportunidade. Entretanto, minha última 
sugestão é: não faça isso uma vez por semana, mas de 20 a 40 
minutos por dia, no mínimo! Assim, não perderá possibilidades 
de envolvimento com assuntos em destaque e, principalmente, 
de resposta rápida para o que de interessante a rede lhe trouxer.

Bons negócios!

(*) É Diretora e Estrategista na Stratlab.

Balanços Patrimoniais Encerrrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Ativo NE      31/12/2017      31/12/2016
Ativo Circulante 5.010.569,37 446.138,36
Caixa e Equivalente de Caixa 445,68 141,60
Caixa/Bancos 3.1 445,68 141,60

Créditos Operacionais 5.010.123,69 445.996,76
Contas a Receber Coligada 3.2 5.010.123,69 445.996,76

Ativo Não Circulante 1.900.000,00 3.814.810,73
Realizável a Longo Prazo - 1.914.810,73
Partes Relacionadas - 1.914.810,73

Imobilizado 1.900.000,00 1.900.000,00
Bens Patrimoniais 3.3 1.900.000,00 1.900.000,00

Total do Ativo 6.910.569,37 4.260.949,09

Passivo NE      31/12/2017      31/12/2016
Passivo Circulante 3.367.074,88 3.045.058,19
Passivo Exigível a Curto Prazo 3.367.074,88 3.045.058,19
Empréstimos/Financiamentos 3.4 3.340.000,00 2.875.000,02
Fornecedores - 33.201,64
Obrigações Tributárias 3.5 27.074,88 136.856,53
Contas a Pagar Coligada - -

Passivo Não Circulante 9.060.585,27 5.256.213,47
Passivo Exigível a Longo Prazo 863.684,93 3.066.666,76
Empréstimos e Financiamentos 3.4 766.666,84 3.066.666,76
Obrigações Tributárias 3.5 97.018,09

Partes Relacionadas 8.196.900,34 2.189.546,71
Novacki Papel e Embalagens S/A 3.6 6.296.900,34 289.546,71
Lugano Gestora de Bens S/A 3.6 1.900.000,00 1.900.000,00

Patrimônio Líquido 3.7 (5.517.090,78) (4.040.322,57)
Capital Social 800,00 800,00
Capital social Integralizado 800,00 800,00

Prejuízos (Lucros) Acumulados (5.517.890,78) (4.041.122,57)
Prejuízo de exercícios anteriores (4.041.122,57) (3.268.647,56)
Resultado do Período (1.476.768,21) (772.475,01)

Total do Passivo 6.910.569,37 4.260.949,09

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016

EKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PEKEKA EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ nº 17.881.151/0001-07

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutarias, levamos a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas ao exercício financeiro e administrativo encerrado em 31 de dezembro 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
                                                                                         Reserva de Lucros

Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2015 800,00 - - (3.268.647,56) (3.267.847,56)
Resultado do Exercício - - - (772.475,01) (772.475,01)
Saldo em 31/12/2016 800,00 - - (4.041.122,57) (4.040.322,57)
Resultado do Exercício - - - (1.476.768,21) (1.476.768,21)
Saldo em 31/12/2017 800,00 - - (5.517.890,78) (5.517.090,78)

de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor,
representados pelos seguintes saldos:                                    Total
Recursos Disponíveis    31/12/2017    31/12/2016
Banco Conta Movimento 445,68 141,60
3.2 - Partes Relacionadas (AC)
Coligada Locatária    31/12/2017    31/12/2016
Novacki Papel e Embalagens S/A 5.010.123,69 445.996,76
Recebíveis que integram e consolidam o “Fluxo de pagamentos dos créditos
imobiliários - Anexo II” do “Instrumento particular e contrato de locação não
residencial e outras avenças”, firmado em 04 de abril de 2014.
3.3 - Ativo Imobilizado
Bens Imóveis    31/12/2017 Aquisições    31/12/2016
Terreno 1.900.000,00 - 1.900.000,00
Imóvel terreno, com área de 28.580m2, contendo uma casa de madeira e
barracão de alvenaria com área de 1.200m2 e mais quatro barracões de
madeira, sendo o 1º com área edificada de 1.170m2 e o 2º com área de
1.890m2, 3º com área de 459m2 e o 4º com área de 459m2, adquirido da em-
presa coligada “Lugano Gestora de Bens S/A”, em abril de 2014, sito a Rua
Expedicionário E.A.de Almeida, no Bairro Santa Rosa, matrícula nº 7378 do
Ofício de Registro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina.
Registrado ao custo de aquisição. 3.4 - Empréstimos e Financiamentos
CCI com                             Prazos                                Total
  Garantia Real           Curto           Longo    31/12/2017    31/12/2016
Fid Trust Serv 3.340.000,00 766.666,84 4.106.666,84 5.941.666,78
Saldo das obrigações devidas e consoantes as 31 (trinta e uma) parcelas
vincendas a ser quitadas até abril de 2019. 3.5 - Obrigações Tributárias

                            Prazos                                Total
Parcelamentos           Curto           Longo    31/12/2017    31/12/2016
IRRF/PIS/
  COFINS/CSLL 27.074,88 97.018,09 124.092,97 136.856,53
Impostos e contribuições gerados e devidos em decorrência dos valores

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos
em 31/12/2017 e de 2016-(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: A “Ekeka Empreendimentos e Participações
S/A”, sociedade anônima de capital fechado é uma sociedade de propósito
específico (“SPE”), constituída em 06 de março de 2014, consoante as dis-
posições consignadas na 1ª Alteração do Contrato Social, com sede à Rua
Dr. Hugo Beolchi, 445, 9º andar, conjunto 92, CEP 04310-030 São Paulo - SP,
tem como atividade específica e exclusiva de explorar, alugar, reformar e/ou
ampliar o imóvel, objeto da matricula nº 7378 do Oficio de Registo de Imóveis
da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, de sua propriedade,
utilizando e/ou realizando a captação de recursos junto a terceiros, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 3522749542-9, atualizado pelo NIRE 35300463757.
2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finaceiras:
As demonstrações contábeis, consoantes as práticas contábeis adotadas
no Brasil, conforme “declaração de conformidade”, estão dispostas em obe-
diência as normas vigentes e previstas nas Leis nº 6404/76, com alterações
inseridas na Lei nº 11.638/07 e principalmente em relação a Lei nº 11941/09
e dos Pronunciamentos Contábeis e de suas interpretações técnicas - ICPC
e Orientações - OCPC inerentes, expedidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC’s e declarados concomitantemente aos padrões interna-
cionais “International Financial Reporting Standards - IFRS” emitidos pelo
International Accounting Standards Board - IASB, aplicados a “Ekeka Em-
preendimentos e Participações S/A” de forma consistente. 3 - Resumo das
Principais Práticas Contábeis: Contemplado de forma consistente nestas
demonstrações contábeis, considerando inclusive as estimativas aplicadas
pela sua administração, com premissas que impactam nos valores das recei-
tas, despesas, ativos e passivos apresentados, revisados periodicamente,
na eminência de eventuais alterações que exijam estudos relacionados.
3.1- Caixa e Equivalente de Caixa: Compreende os saldos de caixa e ban-
cos conta movimento, prontamente conversíveis em um montante conhecido

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercicios Findos em 31/12/2017
e de 2016 - ( Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

     31/12/2017      31/12/2016
Despesas (Receitas) Operacionais (114.293,56) (79.463,88)
Despesas Administrativas (113.599,85) (72.511,47)
Despesas Tributárias (693,71) (6.952,41)

Resultado antes Despesas
  Financeiras Líquidas (114.293,56) (79.463,88)
Despesas Financeiras Liquidas (1.362.474,65) (693.011,13)
Despesas Financeiras (1.362.474,67) (693.011,13)
Receitas Financeiras 0,02

Resultado Antes da Tributação (1.476.768,21) (772.475,01)
IRPJ / CSLL - -

Resultado Líquido do Período (1.476.768,21) (772.475,01)

Demonstração do Resultados Abrangentes dos Exercicios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

     31/12/2017      31/12/2016
Prejuízo Líquido (1.476.768,21) (772.475,01)
Outros Resultados Abrangentes - -

Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício (1.476.768,21) (772.475,01)

1. Fluxo de Caixa      31/12/2017      31/12/2016
  Atividades Operacionais (1.476.768,21) (772.475,01)
Prejuízo Líquido do exercício (1.476.768,21) (772.475,01)
Ajustes de Capital de Giro Variações 3.312.072,23 2.473.280,92
Do Ativo (2.649.316,20) 2.417.714,20
Contas com Partes Relacionadas (2.649.316,20) 2.417.714,20
Do Passivo 5.961.388,43 55.566,72
Fornecedores / Outros (33.201,64) (85.378,64)
Obrigações Tributárias (12.763,56)
Partes Relacionadas 6.007.353,63 140.945,36
Caixa Líquido Obtido
  Atividades Operacionais 1.835.304,02 1.700.805,91
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos - -
3. Fluxo de Caixa Atividades Financiamentos
Empréstimos (CCI) pagos no período (1.834.999,94) (1.700.805,91)
Caixa Líquido Aplicado
  Atividades Financiamentos (1.834.999,94) (1.700.805,91)
4. Variação Líquida de Caixa 304,08 (89,60)
5. Caixa e Equivalente de Caixa Início Exercício 141,60 231,20
6. Caixa e Equivalente de Caixa Final Exercício 445,68 141,60

Aos Acionistas e Administradores Ekeka Empreendimentos e Participa-
ções S/A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações finan-
ceiras da Ekeka Empreendimentos e Participações S/A (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2017 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
assim como o resumo das principais práticas e políticas contábeis e demais
notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas, apresentam adequadamente em todos os seus aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31/12/2017, o de-
sempenho de suas operações e seu respectivo fluxo de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais 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 independen-
tes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de
auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento, foram os mais sig-
nificativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Outros assuntos: Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações financeiras, 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 financeiras ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financei-
ras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS’s), emitidas pelo International Accounting Standards Board-
IASB, assim como pelos controles internos que ela determinou como neces-
sário para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração dessas demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia, continuar operando, divul-
gando, 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. Os responsáveis pela Administração
da Companhia são aqueles com responsabilidades de gestão e supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. 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 executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 representa-

ções 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 estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas 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 nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa-
nhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a adminis-
tração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventu-
ais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também à administração, declaração de
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos
assuntos que foram objeto de comunicação com administração, determina-
mos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria
das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assun-
tos em nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extre-
mamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação
para o interesse público. São José dos Pinhais, 29 de janeiro de 2018

Evaldo Kuss - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0

retidos sobre pagamentos a “BRL TRUST”, em conformidade ao instrumento
contratual, relacionados a “CCI”, correspondentes ao saldo de 55 parcelas
mensais vincendas. 3.6 - Contas a Pagar Partes Relacionadas (ANC)
Partes Relacionadas/Coligadas    31/12/2017    31/12/2016
Conta Corrente
  Novacki Papel e Embalagens S/A 6.296.900,34 289.546,71
Conta Corrente
  Lugano Gestora de Bens S/A 1.900.000,00 1.900.000,00
As obrigações devidas a coligada: “Lugano Gestora de Bens S/A”, tem como
origem aquisição do imóvel descrito no item “imobilizado”, objeto dos instru-
mentos jurídicos da “CCI”. 3.7- Patrimônio Líquido (PL)
Descrição Acões Ordinárias - ON    31/12/2017    31/12/2016
Capital Social 100% 800 800,00 800,00
Mauro Novacki 70 560 560,00 560,00
Vera Yvone Coradin Novacki 30 240 240,00 240,00
Prejuiízos Acumulados (5.517.890,78) (4.041.122,57)
Prejuizos Exercicios Anteriores (4.041.122,57) (3.268.647,56)
Resultado líquido do Período (1.476.768,21) (772.475,01)
Total Patrimônio Líquido (5.517.090,78) (4.040.322,57)
Ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e
integralizadas. 4 - Eventos Subsequentes: Não ocorreram eventos entre a
data do encerramento do exercício fiscal e de elaboração das demonstra-
ções financeiras, autorizadas pela sua diretoria em 22 de janeiro de 2018 que
pudessem afetar as informações a serem divulgadas, bem como a análise
econômica e financeira da Ekeka.

São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2017       •       Mauro Novacki - Diretor Presidente - CPF 108.902.629-34       •       Tadeu José Pacheco - Contador: CRC -PR 055047/O-3/S-SP - CPF 485.876.809-00
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