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Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo NE       31/12/2017       31/12/2016
Ativo Circulante 70.311.609,71 65.536.432,92
Caixa e Equivalente de Caixa 05 1.203.095,48 2.424.135,81
Caixa/Bancos com Movimento 1.202.957,66 670.776,24
Aplicações Financeiras 137,82 1.753.359,57
Créditos Operacionais 69.108.514,23 63.112.297,11
Contas a Receber - Clientes 06 53.030.094,02 48.221.246,39
Títulos a Receber 06 79.969,73 99.760,65
Impostos e Contribuições
  a Recuperar 07 2.627.490,45 4.588.940,65
Adiantamento a Empregados 08 2.554.043,57 1.759.176,61
Adiantamento a Fornecedores 08 253.728,66 174.242,36
Estoques 09 10.563.187,80 8.268.930,45
Ativo Não Circulante 105.066.369,98 99.816.491,55
Realizável a Longo Prazo 103.419.006,88 98.193.017,90
Depósitos Judiciais 10 480.466,28 222.633,00
Partes Relacionadas 11 102.938.540,60 97.970.384,90
Investimentos 12 718.748,54 689.736,10
Participações Outras
  Empresas (Unicred) 718.748,54 689.736,10
Imobilizado 13 928.614,56 933.737,55
Bens Patrimoniais 906.142,91 888.635,13
Imobilizado em Andamento 22.471,65 45.102,42

Total do Ativo 175.377.979,69 165.352.924,47

Passivo NE       31/12/2017       31/12/2016
Passivo Circulante 129.276.955,69 116.906.170,18
Empréstimos/Financiamentos 14 20.348.350,76 25.716.673,39
Fornecedores 15 24.208.718,05 20.754.180,72
Obrigações Sociais 16 16.956.034,94 15.171.079,50
Obrigações Tributárias 17 53.537.999,53 47.008.637,94
Obrigações Trabalhistas
  (Férias/Encargos) 16 3.331.385,98 3.258.579,34
Contas a Pagar 18 10.894.466,43 4.997.019,29
Passivo Não Circulante 45.032.558,16 40.700.432,80
Exigível a Longo Prazo 45.032.558,16 40.700.432,80
Empréstimos/Financiamentos 14 5.594.592,15 7.687.961,76
Partes Relacionadas: 18 14.068.519,98 5.203.371,29
- Coligadas (Ekeka) - 1.914.810,73
- Acionistas PF 768.983,44 569.444,41
- Terceiros PF/PJ 13.299.536,54 2.719.116,15
Obrigações Sociais/Tributárias 25.369.446,03 27.809.099,75
- ICMS Parcelamento 17 18.222.969,78 21.331.136,99
- INSS Parcelamento 16 199.430,16 839.260,39
- FGTS Parcelamento 16 2.275.228,11 754.348,91
- Refis 17 4.671.817,98 4.884.353,46
Patrimônio Líquido 19 1.068.465,84 7.746.321,49
Capital Social 100.000,00 100.000,00
Subscrito 100.000,00 100.000,00
Reserva de Lucros (7.719.380,19) 6.146.320,14
Reserva Legal 20.000,00 20.000,00
Exercícios Anteriores (7.739.380,19) 6.126.320,14
Lucro (Prejuízo) Acumulado 8.687.846,03 1.500.001,35
Resultado do Período 8.687.846,03 1.500.001,35
Total do Passivo 175.377.979,69 165.352.924,47

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOVNOVNOVNOVNOVACKI PACKI PACKI PACKI PACKI PAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/AAPEL E EMBALAGENS S/A
CNPJ nº 13.987.350/0001-35

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
Eventos Capital Social Reserva Legal Retenção Lucros Prejuízo/Lucro Acumulados               Total
Saldo em 31/12/2015 100.000,00 20.000,00 20.967.836,73 - 21.087.836,73
Ajustes Exercícios Anteriores - - (14.841.516,59) - (14.841.516,59)
Lucro Líquido Exercício - - - 1.500.001,35 1.500.001,35
Saldo em 31/12/2016 100.000,00 20.000,00 6.126.320,14 1.500.001,35 7.746.321,49
Realização de Reservas - - (6.126.320,14) 6.126.320,14 -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - (15.365.701,68) (15.365.701,68)
Lucro Líquido Exercício - - - 8.687.846,03 8.687.846,03
Saldo em 31/12/2017 100.000,00 20.000,00 0,00 948.465,84 1.068.465,84

produtos em condições de venda. Provisões para obsolescência, ajustes a
valor líquido de realização, itens deteriorados e estoques de baixa movimen-
tação, são registrados quando necessário. As perdas normais de produção
integram o custo de produção do respectivo mês, enquanto as perdas anor-
mais, se houver, são registradas diretamente em outros resultados
operacionais. 3.10. Ativo Imobilizado: Apresentado pelo custo de aquisi-
ção, formação, construção ou desmontagem e perda por redução ao valor
recuperável, quando aplicável, sem qualquer dedução ou acréscimos relaci-
onados aos encargos de depreciações do período, exceto pelos valores
acumulados de exercícios anteriores. Os custos de empréstimos e financia-
mentos são registrados como parte dos custos do imobilizado em andamen-
to, considerando a taxa média ponderada de empréstimos e financiamentos
vigente na data da capitalização. A “Novacki” realiza anualmente a análise de
indícios de perda no valor recuperável do ativo imobilizado e se detectado
indício de perda, os ativos correspondentes são submetidos ao teste de
“impairment” através de metodologia de fluxo de caixa descontado ou recu-
peração por venda. Por sua vez, quando identificado que o valor contábil do
ativo não será recuperado, uma provisão é registrada. A recuperação dos
investimentos no ativo imobilizado foi testada em 2017 não sendo identifica-
dos ajustes para refletir perda no valor recuperável. A realização do teste
envolveu a adoção de premissas e julgamentos. 3.11. Contas a Pagar e
Fornecedores: São inicialmente reconhecidos pelo valor nominal e,
subsequentemente acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de
encerramento das demonstrações financeiras. 04 - Julgamentos, Estimati-
vas e Premissas Contábeis Significativas: Julgamentos que a Administra-
ção da “Novacki” requer na preparação dessas demonstrações financeiras,
mediante estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data das demonstrações financeiras. Contudo, a incer-
teza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afeta-
do em exercícios futuros. As premissas utilizadas em suas estimativas con-
tábeis, são revisadas periodicamente, considerando os resultados apurados
em cada trimestre civil. O efeito das revisões das estimativas contábeis é
reconhecido nas demonstrações financeiras no período em que tais revisões
são realizadas. 05 - Caixa e Equivalente de Caixa
Composição dos Saldos     31/12/2017     31/12/2016
Bancos Conta Movimento 1.202.957,66 670.776,24
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 137,82 1.753.359,57
Total 1.203.095,48 2.424.135,81
06 - Contas a Receber de Clientes e Títulos a Receber
Composição dos Saldos     31/12/2017     31/12/2016
Duplicatas a Receber 53.030.094,02 48.221.246,39
- Mercado Nacional 34.471.171,39 33.839.908,26
- Partes Relacionadas - NISA 18.558.922,63 14.381.338,13
Títulos a Receber 79.969,73 99.760,65
- Cheques a Receber de Clientes 71.862,35 89.553,05
- Duplicatas a Receber sobre Títulos Vinculados 8.107,38 10.207,60
Total a Realizar 53.110.063,75 48.321.007,04
07 - Impostos e Contribuições a Recuperar
Créditos Tributários a Compensar     31/12/2017     31/12/2016
IPI 1.819.805,70 3.967.785,56
ICMS - 81.344,62
ICMS subvenção a Recuperar - 157.689,99
CSLL 10.355,68 13.914,67
IRPJ 21.417,08 29.465,97
PIS 132.683,84 57.329,60
COFINS 611.149,74 264.063,64
IRRF 32.078,41 17.346,60
08 - Créditos de Adiantamentos Antecipados a Realizar
Créditos Diversos a Realizar     31/12/2017     31/12/2016
Adiantamentos a Fornecedores 253.728,66 174.242,36
Adiantamentos a Empregados 2.554.043,57 1.759.176,61
Total 2.807.772,23 1.933.418,97
09 - Estoques
Composição dos Saldos     31/12/2017     31/12/2016
Matéria Prima 1.199.869,95 1.107.667,86
Material Secundário 1.138.900,31 803.497,75
Material Intermediário 4.337.644,56 3.876.952,41
Produto Acabado 3.104.343,22 1.679.858,30
Almoxarifado 793.670,66 769.543,52
Mercadoria para Revenda 532,45 31.410,61
Estoque de Terceiros (11.773,35) -
Total 10.563.187,80 8.268.930,45
10 - Depósitos Judiciais
Garantias Contingenciais     31/12/2017     31/12/2016
Depósitos Judiciais Trabalhistas 284.142,97 168.689,96
Depósitos Judiciais Diversos 196.323,31 53.943,04
Total 480.466,28 222.633,00
Depósitos judiciais representativos da obrigação demandada, considerando
as orientações da assessoria jurídica com pleno êxito desses montantes e
sem previsões mínimas de eventuais contingências advindas.
11 - Créditos com Partes Relacionadas
Empresas Coligadas     31/12/2017     31/12/2016
Novacki Industrial S/A - NISA 49.942.336,87 59.349.461,74
Patrimônia Administração
  e Participação S/A 46.177.066,86 38.145.314,37
Ekeka Empreendimentos
  e Participações S/A 6.296.900,34 289.546,71
Patris Gestora de Bens Ltda. 522.236,53 186.062,08
Total a Realizar 102.938.540,60 97.970.384,90
12 - Investimentos
Outras Empresas     31/12/2017     31/12/2016
Unicred - Litoral e Norte Catarinense 718.748,54 689.736,10
Quotas de partes de capital com remuneração de 100% da taxa Selic no
período de capitalização, apurados anualmente em dezembro de cada
exercício fiscal, através de investimentos realizados a partir de 26 de
março de 2013.
13 - Imobilizado - Composição dos Saldos

   31/12/2016 Aquisições       Baixas    31/12/2017
Imobilizado Efetivo 888.635,13 446.367,12 428.859,34 906.142,91
- Veículos 77.809,04 230.000,00 - 307.809,04
- Máquinas e
  Equipamentos 810.826,09 216.367,12 428.859,34 598.333,87
Imobilizado em
  Andamento 45.102,42 - 22.630,77 22.471,65
Total 933.737,55 446.367,12 451.490,11 928.614,56
14 - Empréstimos e Financiamentos - Composição dos Saldos

                              Prazos                                     Total
Modalidade              Curto           Longo      31/12/2017      31/12/2016
Capital
  de Giro 8.006.457,83 5.594.592,15 13.601.049,98 21.210.154,52
Leasing - - - 34.765,70
Duplicatas
  Descon-
   tadas 28.240.229,13 - 28.240.229,13 20.410.478,04
Cheques a
  Compensar 16.677,30 - 16.677,30 853.461,52
Despesas e
  Encargos a
   Apropriar (15.915.013,50) - (15.915.013,50) (9.104.224,63)
Total 20.348.350,76 5.594.592,15 25.942.942,91 33.404.635,15
Os empréstimos estão garantidos por aval dos acionistas, diretores e dupli-
catas emitidas pela “Novacki” contra clientes.
15 - Fornecedores - Fornecedores     31/12/2017     31/12/2016
Mercado Nacional 24.057.827,20 20.653.023,71
Partes Relacionadas (NISA) 150.890,85 101.157,01
Total 24.208.718,05 20.754.180,72
16 - Obrigações Sociais - Composição dos Saldos
Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2017     31/12/2016
   Pagar
Salários 602.597,58 - 602.597,58 1.108.777,58
Férias 3.489.760,97 - 3.489.760,97 3.317.092,73
Rescisões 24.109,80 - 24.109,80 -
Acordos
  Trabalhistas 201.030,35 - 201.030,35 -

Obrigações                              Prazos                                   Total
 Sociais a             Curto           Longo      31/12/2017     31/12/2016
   Pagar
Contribuição
  Sindical 33.109,06 - 33.109,06 195.184,11
INSS 14.652.793,83 - 14.652.793,83 10.475.525,41
FGTS 293.378,53 - 293.378,53 2.522.834,14
INSS
  Parcelamento 590.612,52 199.430,16 790.042,68 1.429.872,91
FGTS
  Parcelamento 400.028,28 2.275.228,11 2.675.256,39 973.981,26
Total 20.287.420,92 2.474.658,27 22.762.079,19 20.023.268,14
17 - Obrigações Tributárias - Composição dos Saldos
Obrigações                                Prazos                                    Total
  Fiscais             Curto             Longo     31/12/2017     31/12/2016
- IRRF sobre
  Salários 189.449,74 - 189.449,74 349.378,96
- IRRF Retido
  Terceiros 6.946,58 - 6.946,58 23.374,11
- PIS/COFINS/
  CSLL Retido 28.393,43 - 28.393,43 67.845,86
- INSS Retido
  Terceiros 66.148,13 - 66.148,13 177.180,75
- INSS sobre
  Receita Bruta14.889.207,92 - 14.889.207,92 10.410.085,51
- PIS 1.705.365,61 - 1.705.365,61 1.530.385,95
- COFINS 7.855.017,83 - 7.855.017,83 7.049.050,86
- IPI 18.302.952,61 - 18.302.952,61 18.302.952,61
- ISS 5.491,28 - 5.491,28 39.153,93
- ISS Parcelamento 792,88 - 792,88 11.100,13
- ICMS 5.606.643,42 - 5.606.643,42 5.115.122,39
- ICMS
  Parcelamento 4.550.947,62 18.222.969,78 22.773.917,40 24.789.143,76
- Refis 330.642,48 4.671.817,98 5.002.460,46 5.359.353,57
Total 53.537.999,53 22.894.787,76 76.432.787,29 73.224.128,39
18 - Contas a Pagar - Composição dos Saldos
Diversos                             Prazos                                  Total
- Representantes            Curto           Longo     31/12/2017    31/12/2016
  Comerciais 114.188,80 - 114.188,80 473.531,87
- Parcelamento
  Energia Elétrica 2.198.375,34 5.971.452,22 8.169.827,56 5.721.434,17
- Débitos com
  Terceiros 2.544.748,66 7.328.084,32 9.872.832,98 -
- Adiantamento de
  Clientes 353.222,25 - 353.222,25 605.322,56
- Adiantamento diversos - - - 1.782,39
Sub Total 5.210.535,05 13.299.536,54 18.510.071,59 6.802.070,99
Partes Relacionadas
- Ekeka
  Empreendimentos
  Participações
  S/A 5.010.123,69 - 5.010.123,69 2.360.807,49
- Mauro Novacki 289.294,04 500.000,00 789.294,04 757.594,26
- Vera Yvone Coradin
  Novacki 384.513,65 268.983,44 653.497,09 279.917,84
Sub Total 5.683.931,38 768.983,44 6.452.914,82 3.398.319,59
Total 10.894.466,43 14.068.519,98 24.962.986,41 10.200.390,58
19 - Patrimônio Líquido - Composição dos Saldos
Capital Social Ações Ordinárias                                    Total
  e Reservas    % Quantidade     31/12/2017     31/12/2016
Capital Social 100 100.000 100.000,00 100.000,00
- Mauro Novacki 70 70.000 70.000,00 70.000,00
- Vera Yvone
  Coradin Novacki 30 30.000 30.000,00 30.000,00
Reservas de Lucros
- Reserva Legal - - 20.000,00 20.000,00
- Exercícios Anteriores - - (7.739.380,19) 6.126.320,14
- Resultado do Exercício - - 8.687.846,03 1.500.001,35
Sub Total - - 968.465,84 7.646.321,49
Total 100 100.000 1.068.465,84 7.746.321,49
Capital Social, representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor total de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme boletim de subscrição datado de 25
de maio de 2011. Reserva Legal, constituída à razão de 5% (cinco por cento)
do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193
da Lei nº 6404/76, até o limite de 20% do capital social. Retenção de Lucros
ou Reserva para Expansão, está constituída nos termos do artigo 198 da Lei
nº 6404/76, com objetivo de aplicação em futuros investimentos. Eventuais
excedentes da reserva de lucros, serão submetidos a aprovação da Assem-
bléia Geral Ordinária, que determinará sua destinação em conformidade as
prescrições normativas previstas no artigo 199 da Lei nº 6404/76.
20 - Receitas de Vendas
Composição dos Saldos       31/12/2017       31/12/2016
Receita Operacional Bruta 224.653.713,90 219.783.496,03
- Vendas de Caixas 103.766.516,67 127.663.617,89
- Vendas de Chapas 72.039.141,88 49.055.583,78
- Vendas de Bobinas 46.445.832,15 40.026.327,34
- Vendas de Madeiras 2.332.666,50 2.904.617,89
- Vendas de Erva Mate - 101.000,00
- Prestação de Serviços 51.591,20 23.706,80
- Outras 17.965,50 8.642,33
Deduções 67.867.054,77 68.166.736,90
- Impostos Gerados 65.822.487,53 66.038.495,34
- Devolução de Vendas 2.044.567,24 2.128.241,56
Receita Operacional Líquida 156.786.659,13 151.616.759,13
21 - Outras Receitas
Composição dos Saldos       31/12/2017       31/12/2016
Benefícios Econômicos Fiscais de ICMS 12.079.921,40 10.198.589,29
Créditos de Contribuições 2.627.592,82 2.609.672,28
Vendas de Sucatas 52.018,70 461.433,24
Outras Receitas 7.339,67 -
Total 14.766.872,59 13.269.694,81

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
01 - Contexto Operacional: A Novacki Papel e Embalagens S/A, denominada
“Novacki”, é uma sociedade anônima de capital fechado, entidade privada,
com sede na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 445,
conjunto 92, 9º andar, Vila Guarani, CEP 04.310-030, tendo como atividade
preponderante a fabricação de papel para embalagens e acondicionamentos,
chapas e caixas de papelão ondulado. Empresa com seus atos constitutivos
datados de 25 de maio de 2.011, devidamente arquivados na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo-SP, sob nº 35300396057 em 08 de agosto de
2.011. 02 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras: Demonstrações Financeiras preparadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação
societária, previstas na Lei nº 6404/76, com alterações da Lei nº 11638/07 e
Lei nº 11941/09, assim como dos pronunciamentos contábeis, interpreta-
ções e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC’s declaradas em conformidade aos padrões internacionais “IFRS” emiti-
dos pelo International Accounting Standards Board “IASB”, aplicados na
“Novacki” de maneira consistente. 03 - Políticas Contábeis: As Demonstra-
ções Financeiras foram preparadas e apresentadas, utilizando-se do custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e
passivos, baseados ou mensurados a valor justo das contraprestações pa-
gas em troca de ativos. A elaboração das demonstrações financeiras requer
o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de jul-
gamento por parte da administração da “Novacki”, no processo de aplicação
das políticas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas, poderá resultar em valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao proces-
so de sua determinação. A “Novacki” revisa suas estimativas e premissas
periodicamente, em um período não superior a um ano. As demonstrações
financeiras da “Novacki” para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017,
foram deliberadas e autorizadas em 25 de janeiro de 2018. 3.1. Moeda Fun-
cional: As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$),
que é a moeda nacional corrente. 3.2. Reconhecimento de Receita: A receita
é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos
serão gerados para a “Novacki” e quando possa ser mensurada de forma
confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação
recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
as vendas. A “Novacki” avalia as transações de receita de acordo com os
critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou como
principal e, ao final, conclui que está atuando como principal em todos os
seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também
ser satisfeitos antes de haver reconhecimento da receita: 3.2.1. Venda de
Produtos: A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e
benefícios significativos da propriedade dos produtos forem transferidos ao
comprador, o que geralmente ocorre no momento de sua entrega. 3.2.2.
Receitas de Juros: Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao
custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, classificados como
disponíveis para venda, a receita ou a despesa financeira é registrada
contabilmente, utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exata-
mente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo
prazo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo
mais curto, quando aplicável ao valor contábil líquido do ativo ou passivo
financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita Financeira”, na
demonstração do resultado. 3.2.3. Informação por Segmento: Um segmento
operacional é um componente da “Novacki” que desenvolve atividades de
negócios para obter receitas e incorrer em despesas. Os segmentos
operacionais refletem a forma como a Administração da “Novacki” revisa as
informações financeiras para tomada de decisões. A Administração da
“Novacki” identificou os segmentos operacionais, que atendem aos
parâmetros quantitativos e qualitativos de divulgação e representam princi-
palmente canais de venda. 3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Consolida o
caixa, os saldos de bancos em conta movimento, aplicações financeiras
resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financei-
ras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas
na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 3.4.
Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reco-
nhecidos a partir da data em que a “Novacki” se torna parte das disposições
contratuais inerentes. Ativos financeiros como: Empréstimos e Recebíveis,
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são co-
tados em um mercado ativo, reconhecidos ao seu valor justo, acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis no curto prazo, exceto nos casos
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a doze meses após a
data de balanço. Após o reconhecimento inicial os empréstimos e recebíveis
são medidos pelo custo amortizado por meio do método da taxa efetiva de
juros, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os
principais ativos financeiros são: caixa e equivalentes de caixa, investimen-
tos em aplicações financeiras e contas a receber de clientes, assim como os
passivos financeiros determinados pelas contas a pagar, fornecedores,
empréstimos e financiamentos bancários. Os empréstimos e recebíveis são
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de
juros. Avaliação da recuperabilidade “impairment” de ativos financeiros a
cada data de balanço, visam detectar evidências de que um ou mais eventos
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial, impactando negativamente o
fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Evidências que contemplam
o histórico de perdas, considerando individualmente as circunstâncias e a
avaliação dos assessores jurídicos, reconhecendo as diferenças apuradas
na demonstração do resultado. 3.5. Ajustes a Valor Presente: Os ativos e
passivos decorrentes de operações de curto prazo, quando relevante, foram
ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as
melhores avaliações de mercado. A mensuração do ajuste a valor presente
foi realizada em base exponencial “pro rata die”, a partir da origem de cada
transação. As reversões dos ajustes dos ativos e passivos foram contabili-
zadas como receitas ou despesas financeiras. 3.6. Provisões: Provisões
são reconhecidas quando a “Novacki” tem uma obrigação presente, legal ou
não, em consequência de um evento passado, é provável que recursos eco-
nômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa
confiável do valor da obrigação possa ser reconhecida. 3.6.1. Provisões
para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas: A “Novacki” é parte em di-
versos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais
é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência
ou obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da pro-
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierar-
quia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição apli-
cável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.7.
Contas a Receber de Clientes: Recebíveis representados por títulos ou
duplicatas a receber de clientes, correspondentes substancialmente pela
venda de mercadorias ou de prestação de serviços no curso normal das
atividades da “Novacki”, e estão apresentadas a valores de custo amortiza-
do no curto prazo. Registrados pelo valor faturado ajustado a valor presente
quando aplicável, deduzidas das perdas estimadas em créditos de liquida-
ção duvidosa. A “Novacki” adota procedimentos e análises para estabelecer
limites de crédito e, substancialmente, não exige garantias reais de seus
clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são efetuados,
incluindo contatos diretos com os clientes e cobrança através de terceiros.
Caso esses esforços não sejam suficientes, medidas judiciais são conside-
radas e os títulos são classificados para o não circulante, sendo registrada
uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa em contrapartida as
despesas com vendas na demonstração do resultado. Os títulos são baixa-
dos contra a provisão a medida em que a Administração considera que estes
não são mais recuperáveis após ser tomado todas as medidas cabíveis para
recebê-los. 3.8. Empréstimos e Recebíveis: Apresentados como passivos
e ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-
dos no mercado ativo. Tais passivos e ativos são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são avaliados
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos de
qualquer perda por redução ao valor recuperável. 3.9. Estoques: São avali-
ados ao custo médio ponderado de aquisição ou formação e inferiores aos
valores de mercado. O custo dos produtos acabados, inclui matérias primas
adquiridas, mão de obra, custo de produção, transporte e armazenagem, que
estão relacionados a todos os processos necessários para a colocação dos

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

NE       31/12/2017       31/12/2016
Receita Operacional Bruta 20 224.653.713,90 219.783.496,03
Vendas de Produtos e Serviços 224.653.713,90 219.783.496,03
Deduções de Vendas (67.867.054,77) (68.166.736,90)
Impostos e Contribuições 65.822.487,53 66.038.495,34
Devoluções de Vendas 2.044.567,24 2.128.241,56
Receita Operacional Líquida 156.786.659,13 151.616.759,13
Custo dos Produtos Vendidos (114.383.055,79)(117.949.379,64)
Lucro Bruto 42.403.603,34 33.667.379,49
Despesas/Receitas Operacionais (10.361.412,38) (12.672.286,12)
Despesas Administrativas (6.582.909,06) (7.031.026,93)
Despesas Comerciais (18.406.319,67) (18.766.201,87)
Despesas Tributárias (139.056,24) (144.752,13)
Outras Receitas 21 14.766.872,59 13.269.694,81
Lucro Antes Resultado Financeiro 32.042.190,96 20.995.093,37
Despesas Financeiras Líquidas (23.354.344,93) (19.495.092,02)
Despesas Financeiras (23.946.047,55) (20.207.927,16)
Receitas Financeiras 591.702,62 712.835,14
Resultado Antes Tributação 8.687.846,03 1.500.001,35
Contribuição Social e
  Imposto de Renda Correntes - -
CSLL - -
IRPJ - -
Lucro Líquido do Exercício 8.687.846,03 1.500.001,35
Lucro básico e diluído por ações em reais 86,88 15,00
LAJIDA (EBITDA)
Lucro Líquido 8.687.846,03 1.500.001,35
Despesas Financeiras Líquidas 23.354.344,93 19.495.092,02
Depreciações/Amortizações - -
Total 32.042.190,96 20.995.093,37
Receita Operacional Líquida - ROL 156.786.659,13 151.616.759,13
Margem LAJIDA (EBITDA) sobre ROL 20,44% 13,85%

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em
31/12/2017 e de 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

      31/12/2017       31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício 8.687.846,03 1.500.001,35
Outros Resultados Abrangentes - -
Total dos Resultados
  Abrangentes do Exercício 8.687.846,03 1.500.001,35

1. Fluxos de Caixa       31/12/2017       31/12/2016
  Atividades Operacionais: (6.244.543,34) (6.885.854,00)
Resultado líquido do exercício 8.687.846,03 1.500.001,35
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Resultado baixas bens imobilizado 433.312,31 179.819,46
Outros Ajustes (15.365.701,68) (8.565.674,81)
Variação dos Ativos e Passivos 12.942.386,01 11.323.002,10
Aumento/Diminuição de Ativos: (11.222.206,10) (3.821.002,81)
Contas a Receber de Clientes (5.663.409,97) (6.730.824,65)
Créditos com Partes Relacionadas (4.968.155,70) 7.600.993,74
Estoques (2.294.257,35) (2.943.849,95)
Outros Ativos 1.703.616,92 (1.747.321,95)
Aumento/Diminuição de Passivos: 24.164.592,11 15.144.004,91
Contas a Pagar/Fornecedores 19.932.393,86 1.038.802,05
Obrigações Sociais e Tributárias 5.947.469,95 17.149.469,51
Contas a Pagar partes relacionadas (1.715.271,70) (3.044.266,65)
Caixa Líquido Obtido
  nas Atividades Operacionais 6.697.842,67 4.437.148,10
2. Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos:
Aquisições bens imobilizado (651.664,89) 31.134,25
Aumento/diminuição de investimentos (29.012,44) (8.557,55)
Caixa Líquido Aplicados
  nas Atividades de Investimentos (680.677,33) 22.576,70
3. Fluxo de Caixa Atividades de Financiamentos:
Empréstimos/Financiamentos Obtidos 4.000.000,00 6.257.245,69
Empréstimos/Financiamentos
  quitados no período (11.238.205,67) (12.484.482,00)
Caixa Líquido Obtido nas
 Atividades de Financiamentos (7.238.205,67) (6.227.236,31)
4. Variação Líquida de Caixa (1.221.040,33) (1.767.511,51)
5. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Início Exercício 2.424.135,81 4.191.647,32
6. Caixa e Equivalente ao Caixa
  no Final Exercício 1.203.095,48 2.424.135,81

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores Novacki Papel e Embalagens S/A. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Novacki
Papel e Embalagens S/A (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações 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 relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de dezembro de 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
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre es-
ses assuntos. Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os prin-
cipais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Ênfa-
se: A Companhia mantém impostos e contribuições em atraso como por
exemplo: INSS, FGTS, IRRF Sobre Salários e Contribuições Sindicais a
Recolher, de seus funcionários, INSS Sobre Receita Bruta, gerados em
substituição às contribuições previdenciárias patronais previstas na Lei nº
8212/91, artigo 22, I e II, PIS e COFINS a Recolher, IPI e ICMS a Recolher,
às Notas Explicativas nº 16 e 17, reconhecidos pelos seus valores históri-
cos, que não estão devidamente atualizados até a data destas demonstra-
ções financeiras. Procedimentos adotados pela empresa que em decorrência
da falta de informações detalhadas não nos foi possível, avaliar o montante
desses encargos e de seus efeitos fiscais em relação as demonstrações
financeiras deste período. Ainda conforme Nota Explicativa nº 9, item “esto-
ques”, a Companhia não confirmou formalmente, procedimentos relaciona-
dos ao inventário físico dos bens que compõe esta conta no período, exceto
pela apresentação dos livros de registros de inventários, comparativamente
aos saldos contábeis desses estoques, fato que não foi possível mensurar
os efeitos decorrentes de avaliações dos custos apresentados, comparati-
vamente aos resultados divulgados nestas demonstrações contábeis. Como
nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho e a
implementação dos controles internos contábeis relacionados à identifica-
ção, avaliação da probabilidade de êxito dessas ações e ao registro dos
processos judiciais. Avaliamos também a suficiência do reconhecimento dos

valores de contingências divulgados nessas demonstrações financeiras, por
meio de análise dos critérios e premissas utilizados para mensuração, reco-
nhecimento e divulgação desses valores, que levaram em consideração as
avaliações preparadas pelos assessores jurídicos da Companhia obtidas,
quando aplicável, por meio de confirmação externa dos processos, valores
e classificações de risco, bem como dados e informações históricas dispo-
níveis. Avaliamos também se as divulgações efetuadas nas demonstrações
financeiras estão de acordo com as normas aplicáveis e fornecem informa-
ções sobre a natureza, exposição e os valores em risco, provisionados,
sobre os principais processos envolvendo a Companhia. Ainda como parte
dos nossos procedimentos, avaliamos o desenho da efetividade operacional
dos controles internos relacionados, mitigando o risco de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, resultando na comunicação tempestiva aos
seus administradores, especificamente em relação a determinação da
materialidade, o efeito de distorções não corrigidas, assim como os reflexos
nas contas contábeis, não obtendo resultado satisfatório, até a conclusão
de nossos trabalhos. Outros assuntos: Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administra-
ção da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
financeiras 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 contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, so-
mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito.  Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações con-
tábeis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessário para permitir a elaboração dessas demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração dessas demonstrações financeiras,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia,
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos 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 res-
ponsabilidades pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que au-
ditoria 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 considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenci-

ar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financei-
ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta à 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 envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-
les 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 Compa-
nhia. • 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 Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 incerteza, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções contábeis 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 significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornece-
mos também à administração, declaração de que cumprimos com as exi-
gências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram
objeto de comunicação com administração, determinamos aqueles que
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem
os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em
nosso relatório de auditoria, a menos que a lei ou regulamento tenha proi-
bido 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 po-
dem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comu-
nicação para o interesse público.

São José dos Pinhais, 29 de janeiro de 2018
Evaldo Kuss - CO.CRC-PR nº 053.637/0-0
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SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018

RESCISÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Empresa possui funcionária que não comparece no serviço há 15 dias, 
como proceder com a rescisão por abandono ao emprego? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA EXERCER UMA DETERMINADA FUNÇÃO É OBRIGATÓRIO 
TER CONCLUÍDO O CURSO SUPERIOR, EXISTE ALGUMA TABELA OU 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?

Esclarecemos que não há uma relação específica de funções que exijam 
formação superior concluída, contudo, em princípio, poderá o CBO da 
atividade indicar esta obrigação, as profissões regulamentadas e os 
cargos de analistas deverão ter curso superior concluído.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Contratação por um período de 02 meses para cobrir demanda 
de serviço, como deve ser a contratação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONOS DE QUALQUER NATUREZA
Conforme a reforma trabalhista, as importâncias, ainda que habituais, 
pagas a título de prêmio, abono, não constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Há incidência do 
IRRF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS QUE JÁ SÃO APOSENTADOS, QUANDO SE AFASTAM 
POR DOENÇA POR MAIS DE 15 DIAS, PRECISAM PASSAR PELA 
PERÍCIA DO INSS?

Em relação aos trabalhadores aposentados que se afastam em decorrência 
de doença, caberá ao empregador pagar os 15 dias iniciais. Esse trabalha-
dor não deverá solicitar perícia, vez que não poderá receber auxílio-doença 
em conjunto com aposentadoria. Decreto 3048/99, artigo 167, I

PAGAMENTO DO SALÁRIO NA RESCISÃO
Quando a rescisão é no último dia do mês, devemos limitar o pagamento ao 
quinto dia útil uma vez que o salário está integralmente na rescisão ou pode-
-se pagar no 10º dia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002621-68.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MIRAMAR DOS SANTOS ME, CNPJ 07.290.540/0001-04, Rua Domingos Pereda, 617, CASA 2, Vila 
Zat, CEP 02975-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Comip Comercial Ipiranga de Peças Ltda, alegando em síntese: a 
exequente é credora do título executivo extrajudicial cheque nº AA000178, no valor de R$ 4.120,00; 
datado de 28/11/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para comparecer neste juízo, sediado à Rua Tomás Ramos Jordão, 101, 3º 
andar - Sala 309, Freguesia do Ó - CEP 02736-000, Fone: (11) 3992-5294, São Paulo-SP - E-mail: 
Nossa_sra_ocv@tjsp.jus.Br, e para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância de R$ 
4.278,25, nos termos do artigo 827, que deverá ser devidamente corrigida, acrescida de juros de mora, 
custas processuais e honorários advocatícios, ou querendo, ofereça embargos no prazo legal, bem como 
atualize seus dados para que possa ser notificado dos ulteriores termos do processo, e que deverá 
comparecer, sob pena de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de agosto de 2017. 

Hotel Majestic S/A  -C.N.P.J - 43.121.946/0001-19
Convocação: Assembléias Gerais Ordinária E Extraordinária

São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em AGOE, que se realizarão no dia 21/04/18, às 10:30 hs, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar: I – Ordinária: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17; b) destinação do lucro líquido do 
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II – Extraordinária: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. Águas de Lindóia, 21/02/18. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (22, 23 e 24/02/2018)

Vinicius Andrade (*)

Os estádios da Rússia estão 
quase abrindo os portões e essa 
pode ser a nossa hora de marcar 
muitos pontos, em vendas. 

Em 2018, nada indica que o 
e-commerce sofrerá um 7x1, 
muito pelo contrário. Dados 
da ABComm, Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico, 
mostram que em 2017 foi regis-
trado um crescimento de 12% 
sobre 2016 e um tíquete médio 
de R$ 294. As estimativas para 
2018 são que o tíquete médio 
alcance o valor de R$ 310. 

Aqueles que têm o objetivo de 
aproveitar este momento para 
alavancar suas lojas virtuais já 
devem montar seu estoque. O 
ideal é, nesse exato momento, 
já ter feito pedidos para seus 
fornecedores. Grandes marcas 
que fazem produtos ofi ciais, por 
exemplo, aceitam apenas pedi-
dos em grandes quantidades 
e com bastante antecedência. 

Uma ótima alternativa para 
aproveitar este período é ven-
der produtos personalizados, já 
que oferecem uma maior gama 
de possibilidades. Além disso, 
eles permitem custos mais 
baixos e sem dependência dos 
fornecedores ofi ciais. Nesse 
caso, o ideal é começar agora a 
criação das peças personaliza-
das e encontrar um fornecedor 
parceiro para realizar a produ-
ção. Vender pela internet traz a 
facilidade de efetuar a criação 
e envio somente sob demanda, 
de forma a evitar um estoque 
excessivo.

O ponto de atenção principal 
devem ser as leis de direitos 

autorais. Por exemplo, o uso de 
símbolos e elementos ofi ciais, 
como logo das Confederações, 
símbolo da FIFA, etc. O uso 
indevido destes símbolos pode 
causar transtornos e multas. 
É importante fi car atento para 
não causar uma dor de cabeça 
que poderia ter sido evitada. 

Uma boa saída neste meio são 
as camisetas e bonés, produtos 
que sempre possuem muita 
venda em datas especiais, em 
específi co quando falamos do 
maior evento do mundo, a 
Copa. Vender uma camiseta 
personalizada simbolizando a 
tradicional “amarelinha” é uma 
ótima opção, podendo até mes-
mo fazer um combo camiseta e 
boné, por exemplo.

Para fi nalizar, friso que mais 
do que trabalhar por uma maior 
variedade de produtos, o impor-
tante é oferecer o mesmo para 
muitas pessoas. Portanto, é 
importante ampliar os anúncios 
para todo o Brasil, de modo a 
atingir o maior público possível. 
A oferta de produtos de outras 
nacionalidades pode também 
incrementar as vendas, dado 
que no Brasil temos grandes 
colônias de outros países. 

O e-commerce vive um mo-
mento de crescimento, então 
não vamos “mexer no time 
que está ganhando” e sim 
potencializá-lo. Vamos para o 
campo com confi ança, na busca 
de mais uma estrela e muitas 
vendas. 

(*) - É CEO da Vesteer, maior 
plataforma de criação, venda 

e distribuição de produtos 
personalizados em todo o Brasil.

Personalizados na 
Copa. Como aproveitar 

este momento
Divulgação
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