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O ano de 2018 está 

encerrando seu 

primeiro trimestre e o 

clima otimista, vivido 

nos últimos meses, já 

começa a dar sinal de 

resultados em vários 

mercados

O varejo anunciou a pro-
jeção de abrir mais de 
20 mil novas lojas em 

2018. Segundo a Confedera-
ção Nacional do Comercio 
de Bens, Serviço e Turismo 
(CNC) esse é o melhor resul-
tado em cinco anos. 

Alguns indicadores po-
sitivos já mostram que as 
contratações voltaram a 
acontecer, os empresários 
(no singular parece que você 
falará de alguém específi co), 
que representaram demanda 
nos últimos anos de crise, 
fi nalmente se sentem mais 
confortáveis para tirar os pés 
do freio. 

Nesse cenário, os pro-
fissionais que estiverem 
preparados têm muito mais 
chances de alavancar a car-
reira nos próximos meses. 
Historicamente o segundo 
e terceiro trimestre do ano 
costumam ser os melhores 
para contratação para média 
e alta gerência no mercado de 
marketing e vendas.

Uma coisa eu posso garan-
tir, por mais que a economia 
continue melhorando as 
vagas não surgem do nada, é 
preciso fazer um movimento 
em prol dessas novas oportu-
nidades. Manter o networking 
aquecido, sem dúvida, é a 
melhor maneira de fi car pron-
to para ser encontrado nos 
próximos meses.

Esquentar os contatos, que 
estão sendo negligenciados 
há muito tempo, não é tarefa 
impossível. Acredite, o mais 
importante é começar de 
dentro para fora. Ou seja, 
comece contatando as pes-
soas mais próximas, amigos 
e colegas, pessoas com quem 
trabalhou no passado. A pri-
meira camada da sua rede 
precisa saber quais são suas 
movimentações, são essas 
pessoas que irão pulverizar 
seu nome pelos quatro can-
tos. Sem falar que as pessoas 
mais próximas serão as mais 
dispostas a te ajudar.

Intensificar atividades 
nas redes sociais, é o se-
gundo passo para começar 
a esquentar esses contatos. 
É indispensável ativar sua 
participação nas redes de 
negócios, como por exemplo 
o LinkedIn. A plataforma irá 
te manter atualizado sobre 
as movimentações feitas por 
outros profi ssionais, além de 
espalhar mais rapidamente 
suas próprias mudanças. A 
internet tem o poder de nos 
fazer presentes em qualquer 
lugar do mundo, ela é uma 
ferramenta poderosa para 
conectar pessoas difíceis 
de encontrar pessoalmente. 

Outra maneira muito natu-
ral de aumentar o networking 
é participando de eventos 
e fazendo cursos. Ninguém 
acha estranho quando você 
se aproxima, e quer saber 
mais sobre a atuação de uma 

pessoa, quando ambas estão 
partilhando a mesma sala de 
aula. A mesma naturalidade é 
percebida em eventos, quan-
do abordamos outro partici-
pante para conversar, trocar 
experiências e até cartões de 
visitas. A conexão é natural e 
orgânica.

Participar de eventos e 
iniciar um curso de exten-
são são formas de manter-
-se atualizado e investir em 
suas capacidades técnicas. 
Informação e conteúdo são 
indispensáveis para estrei-
tar relacionamentos. Afi nal 
networking é mais do que 
trocar cartões de visitas, você 
precisa aprofundar o assunto, 
suas ideias devem ganhar 
destaque, e é nessa hora que 
o marketing pessoal tem a 
chance de brilhar. 

A conexão com pessoas im-
portantes do seu mercado de 
atuação estará toda baseada 
em conteúdo e no que você 
tem para oferecer. Esteja 
atento ao mercado, de modo 
geral você precisa ser capaz 
de conversar sobre o que 
as empresas estão fazendo, 
quais são as maiores novida-
des, quais fusões e aquisições 
estão sendo negociadas. Es-
ses assuntos serão gatilhos 
para iniciar uma conversa e se 
manter interessante durante 
um bate papo de carreira.

Ao invés de esperar que 
uma vaga perfeita surja para 
você, descubra esses pontos 
de contato entre você e o 
restante do mercado. Essa é 
uma das melhores formas de 
criar oportunidades. Saber 
sobre as movimentações 
gerais também te ajudam a 
mirar mercados que estejam 
crescendo e contratando. O 
que me leva para a próxima 
dica.

Tão importante quanto 
abrir seu leque de opções 
é ter foco para o que você 
deseja conseguir. Sem dúvida 
quanto mais pessoas você 
conhecer, maior será sua rede 
e mais chances você poderá 
criar. Mas, em alguns casos, 
vale mais a pena descobrir 
o que você quer e ter foco 
para conquistar essa meta, 
do que atirar para todos os 
lados. Nesse caso você pode 
começar fazendo uma lista 
das empresas onde gostaria 
de trabalhar e comparar, den-
tro da sua rede, quem pode 
te deixar mais perto desse 
objetivo. 

Apesar do otimismo apon-
tando para um horizonte 
menos nebuloso, sempre vale 
a ressalva de que o cenário 
político e econômico no Brasil 
é instável, e ao menor sinal 
de abalo sísmico tudo pode 
mudar. As empresas calculam 
movimentos cuidadosamente 
e ao menor sinal de ventania, 
tudo pode se abalar. 

Mas atuar no universo de 
carreiras, é isso, torcemos 
sempre pelo melhor, pois em 
toda crise é possível enxergar 
grandes oportunidades!

(*) - É bacharel em psicologia e 
possui MBA em Gestão Estratégica. 

Com experiência no recrutamento 
especializado nas áreas de 

marketing e vendas, é diretor da 
Trend Recruitment (https://www.

trendrecruitment.com/pt).

Como ativar o networking 
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Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 12.954.711/0001-84

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado

Ativo Nota 2017 2016
(reapresentado)

Circulante 95.988 87.108
Caixa e equivalentes de caixa 4 69 28
Aplicações financeiras 5 3.235 1.509
Estoque de imóveis 6 92.305 85.205
Outros créditos 379 366
Não circulante 55 53
Depósitos judiciais 53 53
Imobilizado líquido 2 –
Total do ativo 96.043 87.161
Passivo Nota 2017 2016

(reapresentado)
Circulante 257 1.127
Fornecedores 7 196 1.038
Obrigações sociais e fiscais 3 81
Contas a pagar 58 8
Não circulante 411 692
Adiantamento para futuro aumento de capital 8 411 692
Patrimônio líquido 95.375 85.342
Capital social 9 96.500 86.000
Prejuízos acumulados (1.125) (658)
Total do passivo e patrimônio líquido 96.043 87.161

1. Contexto operacional – Constituída em 22/11/2010, atualmente sob a 
forma de sociedade anônima, a Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários 
S.A. tem como atividade principal o planejamento, a promoção, desenvol-
vimento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido no imóvel situado como 
Gleba de Terras nº 68 (antiga gleba 5) estrada municipal do Lot. Chacará 
São Martinho da cidade de Campinas/SP, compreendendo o Sítio Cabreu-
vinha, A administração da Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 12, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP. Em janeiro de 2013, o Grupo Tellus III adquiriu ações represen-
tativas de 99,9% do capital social da Gilbeá SPE Empreendimentos Imo-
biliários S.A. As demonstrações financeiras são emitidas individualmente. 
O empreendimento contempla um condomínio industrial compacto de dois 
edifícios, com 13 módulos, com cerca de 44 mil metros quadrados e cinco 
edifícios de apoio, com cerca de 2 mil metros quadrados. Em abril de 2015, 
as obras foram iniciadas com tempo de duração de cerca de 24 meses, o 
empreendimento foi concluído em 2017. 2. Principais práticas contábeis 
– 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que incluem os princí-
pios previstos na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela Diretoria em 02/03/2018. As demonstrações financeiras foram elabo-
radas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demons-
trações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financei-
ros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como 
da análise de recuperabilidade do Imóvel a comercializar e dos demais ris-
cos para determinação de outras provisões. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tra-
tamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Moeda 
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares 
de Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não 
possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do resultado: A 
Companhia encontra-se em fase de desenvolvimento do empreendimento 
imobiliário, portanto, não apresenta receitas da atividade fim, somente des-
pesas necessárias à sua constituição e manutenção, bem como receitas 
financeiras as quais foram reconhecidas seguindo o regime de competência. 
2.4. Caixa equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que 
uma aplicação financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente 
de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido 
de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Por-
tanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa 
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. 
Instrumentos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o 
reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financei-
ros ativos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A 
Companhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo 
o pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais pas-
sivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento ini-
cial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através 
do método de juros efetivos. 2.6. Estoques: Composto pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto 
pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido dos 
gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O imóvel 
a comercializar está apresentado no ativo circulante pois a Administração 
envidando todos os esforços para realizar sua alienação. 2.7. 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 reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperá-
vel estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.8. Passivo 
circulante e não circulante: Compostos pelas obrigações fiscais, comer-
ciais 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. 2.9. Imposto de renda e contribuição 
social: Conforme facultado pela legislação tributária, em 2017 a Companhia 
optou pelo regime de lucro presumido. A base de cálculo do imposto de 
renda é calculada à razão de 8% e a contribuição social sobre o lucro líquido 
à razão de 12% sobre as receitas brutas e 100% das receitas financeiras, 
sobre as quais se aplicam às alíquotas regulares do respectivo imposto e 
contribuição. 2.10. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado 
de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige que seja 
apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou prejuízo 
líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social (Resultado 
do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base 
das demonstrações financeiras). 2.11. Reapresentações dos saldos cor-
respondentes: A Companhia reavaliou a natureza das aplicações financei-
ras e os conceitos de classificação destes títulos e decidiu por reclassificar 
para fins de melhor apresentação dos saldos de caixa e equivalentes de 
caixa apresentados nas demonstrações financeiras referente ao exercício 

Despesas operacionais Nota 2017 2016
Despesas administrativas 10 (533) (183)
Despesas com vendas (72) (15)
Despesas tributárias (4) (4)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 
e dos impostos (609) (202)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 203 383
Despesas financeiras (12) (48)
Lucro/(prejuízo) operacional antes do IRPF e CSLL (418) 133
Imposto de renda e contribuição social 11 (49) (108)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (467) 25
Lucro/(prejuízo) líquido por ação  (0,005) 0,0003

2017 2016
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (467) 25
Resultado abrangente do exercício (467) 25

Demonstrações do Resultado Abrangente

Capital social

Nota
Integra-

lizado
a inte-

gralizar
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 1º/01/2016 70.000 (27.295) (683) 42.022
Aumento de capital social 9 16.000 (16.000) – –
Integralização de capital – 43.295 – 43.295
Lucro líquido do exercício – – 25 25
Saldos em 31/12/2016 86.000 – (658) 85.342
Aumento de capital social 9 10.500 – – 10.500
Prejuízo do exercício – – (467) (467)
Saldos em 31/12/2017 96.500 – (1.125) 95.375

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais (reapresentado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (467) 25
Rendimentos das aplicações financeiras (197) (383)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Estoque de imóveis (7.100) (48.947)
Outros créditos (13) 248
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (842) 775
Obrigações sociais e fiscais (11) (86)
Contas a pagar 50 8
Imposto de renda e contribuição social pagos (67)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais (8.647) (48.360)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (2) –
Aquisição das aplicações financeiras (7.930) (34.430)
Resgate das aplicações financeiras 6.401 38.100
Caixa líquido aplicado atividades de investimento (1.531) 3.670
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 10.219 43.987
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento 10.219 43.987

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa e 
equivalentes de caixa 41 (703)

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 28 731
No fim do exercício 69 28

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

findo em 31/12/2016. As reclassificações foram efetuadas e seus reflexos
encontram-se demonstrados abaixo:
Balanço Patrimonial 2016

Reclas-
sificação 2016

(reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 1.537 (1.509) 28
Aplicações financeiras – 1.509 1.509
Total 1.537 – 1.537
Demonstração do fluxo de caixa
Lucro líquido do exercício 25 – 25
Rendimento das aplicações financeiras – (383) (383)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais (47.977) (383) (48.360)

Aquisição de aplicações financeiras – (34.430) (34.430)
Resgate de aplicações financeiras – 38.100 38.100
Caixa líquido das operações investimento – 3.670 3.670
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (3.990) 3.287 (703)

3. Novas normas e interpretações ainda não adotadas – As práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) estão em constante e continuo processo de 
revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o lei-
tor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com outras 
empresas do mercado. Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de 
cada uma das novas normas e alterações:
Pronunciamento Descrição Vigência

CPC 48 – 
Instrumentos 
Financeiros

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 9 – Instrumen-
tos Financeiros: classificação, men-
suração, perda por redução ao valor 
recuperável e contabilização de hedge.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

CPC 47 – Recei-
tas de contratos 
com clientes

Correlação as normas internacionais 
de contabilidade – IFRS 15 – sobre o 
reconhecimento de receita em transa-
ções de contratos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.
IFRS 16 – 
Arrendamento 
mercantil

Refere-se à definição e a orientação 
do contrato de arrendamento previsto 
na IAS17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2019.
O CPC 47 e 48 são aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2018, a todas 
as empresas que não optaram pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Para o IFRS 
16 a Administração da Companhia aguarda a edição do correspondente nor-
mativo no Brasil pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1) para avaliar 
os efeitos em suas demonstrações financeiras. 4. Caixa e equivalente de 
caixa – Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações 
financeiras de liquidez imediata, conforme composição abaixo:

2017 2016
(reapresentado)

Caixa e bancos 2 16
Aplicações financeiras 67 12
Total 69 28
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações financeiras 2017 2016

(reapresentado)
Itaú – Soberano DI LP (a) 3.235 1.509
Total 3.235 1.509
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis
Tipo de projeto Industrial
Localidade Campinas-SP
Data de início do projeto Outubro de 2013
Início das obras Abril de 2015
Percentual do projeto que já foi construído 99,99%
Data de conclusão do projeto Fevereiro de 2018

2017 2016
Custo de aquisição – Terreno 11.363 11.363
Custos com projetos 76.322 69.760
Custos com impostos e taxas 347 347
Taxa de administração SDI (a) 4.273 3.735
Total 92.305 85.205
O valor de R$4.273 em 2017 (R$3.735 em 2016) corresponde aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário, pagos à SDI Desenvolvimento 
Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a título de taxa de administra-
ção são calculados com base na taxa de 5.5% durante as obras do empre-
endimento e um adicional de 0,5% na conclusão das obras aplicados sobre 
o custo total e efetivo da construção do Empreendimento, bem como sobre 
os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com o projeto de arqui-
tetura e demais projetos envolvidos, gastos com promoção e marketing do 
Empreendimento, excluídas as despesas incorridas com a compra do imó-
vel onde se darão as obras do empreendimento, impostos (IPTU do terreno) 
e emolumentos. A intenção da administração é a de venda do imóvel, por 
essa razão o mantém contabilizado como estoque. O valor dos estoques 
é avaliado anualmente para fins de redução ao valor recuperável (“impair-
ment”). A avaliação é efetuada através de laudos específicos preparados 
por especialistas do setor imobiliário e que levam em conta a expectativa do 
valor de transação do imóvel quando completamente edificado descontado 
dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas até a sua concretiza-
ção. Em 31/12/2017 e 2016 não havia expectativa de perda em relação ao 
valor recuperável dos estoques a ser registrado nas demonstrações finan-
ceiras. 7. Fornecedores – Os saldos de fornecedores, substancialmente, 
referem-se aos gastos com os serviços e materiais adquiridos e aplicados 
diretamente na obra. 8. Adiantamentos para futuro aumento de capital – 
O saldo de adiantamento para futuro aumento de capital está composto da
seguinte forma: 2017 2016
Tellus III Holding S.A. Company 411 692
Total 411 692
9. Patrimônio líquido – 9.1. Capital Social: Em 31/12/2017 o capital social 
é de R$96.500 (R$86.000 em 2016) representado por 96.500 (86.000 em 

2016) ações ordinárias sem valor nominal e estão assim distribuídas:

Acionistas
Quantidade de ações 
ordinárias (unidades) Participação

SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 97 0,10%
Tellus III Holding S.A. Company 96.403 99,90%
Total 96.500 100,00%
Em 16/11/2016, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia de 
R$70.000 para R$86.000, ocasionado por um aumento de R$16.000. Tellus 
III Holding S.A. Company (“Tellus III”) subscreve 15.984.000 ações, parcial-
mente integralizadas por meio de conversão de adiantamento para futuro 
aumento de capital (“AFAC”) realizado pela Tellus III e; SDI Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. (“SDI”) subscreve 16.000 ações, parcialmente integraliza-
das por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capi-
tal (“AFAC”), realizado pela SDI. Em 22/11/2017, foi aprovado o aumento 
do capital social da companhia de R$86.000 para R$96.500, resultado no 
aumento de R$10.500. 9.2. Reserva Legal: A reserva legal é constituída 
mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, que não excederá 
a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e 
aumentar o capital. 9.3. Constituição de dividendos: Os Acionistas con-
cordam que a Companhia deverá distribuir anualmente 100% do lucro apu-
rado no respectivo exercício, observadas as reservas e limitações legais, 
bem como recursos comprometidos com o cronograma de aportes da Com-
panhia, e pagamento de financiamentos contraídos pela Companhia, con-
forme previsto no plano de negócios aprovado. A Companhia poderá, por 
deliberação da Diretoria, levantar balanços e demonstrações financeiras em 
períodos menores, podendo declarar, por deliberação das Acionistas, divi-
dendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observando o disposto 
no artigo 204 da Lei das S.A. 10. Despesas administrativas – A composi-
ção das despesas administrativas é conforme segue: 2017 2016
Condomínio (a) (339) –
Serviços de terceiros (84) (101)
Anúncios e publicações (68) (26)
Outras despesas (42) (56)
Total (533) (183)
(a) Com a conclusão do empreendimento, a partir de julho de 2017, as des-
pesas necessárias para administração do condomínio foram pagas pela 
companhia. 11. Imposto de renda e contribuição social – As despesas 
de imposto de renda e contribuição social estão conciliadas às alíquotas
nominais como segue: 2017 2016
Receitas financeiras e outras receitas 203 383
Total da base de cálculo dos tributos 203 383
IRPF e contribuição social debitados ao resultado:
Imposto de renda e contribuição social – 24% (49) (92)
Imposto de renda adicional – 10% – (16)
Total (49) (108)
IRPJ e CSLL correntes (49) (108)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido – –
Total (49) (108)
12. Partes relacionadas – O estatuto social da Companhia não prevê remu-
neração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de admi-
nistração. As operações com partes relacionadas referem-se aos honorários 
relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para constru-
ção do empreendimento imobiliário com à SDI Desenvolvimento Imobiliário 
(SDI), conforme divulgado na nota explicativa nº 5. 13. Instrumentos finan-
ceiros – 13.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 13.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. Em 31/12/2017 e 2016 a Companhia não possui instrumentos 
financeiros derivativos. 14. Provisão para demandas judiciais: Atualmente 
a Companhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não 
registrando, portanto, provisão para demandas judiciais em 2017 e 2016.

Aos Acionistas e Administradores da
Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Gilbeá SPE 
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2017 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, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 
1000 (R1). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações 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 cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria 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 31/12/2016, apresenta-
dos para fins de comparação, foram auditados por outros auditores inde-
pendentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 10/03/2017. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-

nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada 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 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 governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio 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, indi-
vidualmente 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 audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante 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, con-
luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos 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 divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 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 respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações 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 ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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 traba-
lhos. São Paulo, 02 de março de 2018.

Ernst & Young

Auditores Independentes S.S.  Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
CRC - 2SP 034.519/O-6  Contador CRC -1SP 209.240/O-7

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

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  39.191.847,54 33.784.583,42
Bancos com Movimento  245,15 691,51
Arrendamentos a Receber  29.227,00 16.000,00
Imóveis a Venda  38.121.229,49 32.726.746,01
Tributos a Recuperar  1.041.145,90 1.041.145,90
Não Circulante  555.297,76 547.578,20
Realizável a Longo Prazo
Creditos a Receber  251.975,38 231.406,93
Titulos a Receber  100.627,66 100.627,66
Depósitos e Cauções  22.229,38 33.474,38
Investimentos
Investimentos p/Iniciativa Própria  144.825,14 144.825,14
Investimentos de Incentivos Fiscais  35.195,03 36.798,92
Imobilizado
Moveis e Utensilios  54.233,24 54.233,24
(-) Depreciações Acumuladas  (54.233,24) (54.233,24)
Intangível
Marcas e Patentes  445,17 445,17
Total do Ativo  39.747.145,30 34.332.161,62

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  863.877,53 855.606,52

Obrigações Tributarias  863.877,53 855.606,52

Não Circulante  70.636.579,59 62.548.407,49

Creditos de Pessoas Ligadas  64.367.829,71 54.700.614,71

Tributos Parcelados  6.268.749,88 7.847.792,78

Passivo a Descoberto  (31.753.311,82) (29.071.852,39)

Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00

(-)Prejuizos Acumulados  (38.967.975,82) (36.286.516,39)

Total do Passivo  39.747.145,30 34.332.161,62

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
  2017/R$ 2016/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  1.793.228,00 1.648.744,00
(-) Impostos Sobre Arrendamentos  65.471,15 60.178,97
Receita Operacional Liquida  1.727.756,85 1.588.565,03
Lucro Bruto  1.727.756,85 1.588.565,03
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  307.075,58 397.374,29
Impostos e Taxas  956.930,55 1.287.620,50
Despesas Financeiras  2.991.199,91 3.164.383,47
Outras Receitas/Despesas  25.947,30 9.838,19
Prejuizo Operacional  (2.501.501,89) (3.250.975,04)
Prejuizo Antes Dos Efeitos Fiscais  (2.501.501,89) (3.250.975,04)
Contribuição Social e 
 Imposto de Renda  179.957,54 158.716,38
Prejuizo Líquido do Exercício  (2.681.459,43) (3.409.691,42)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (2.681.459,43) (3.409.691,42)
3- Prejuizos Acumulados  2.681.459,43 3.409.691,42
4- Saldo no Fim do Exercicio  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a 
Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são re-
conhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As de-
preciações e amortizações foram calculadas pelo método linear 
as taxas permitidas pela legislação tributária . 4- O Capital Social 
é de R$ 7.214.664,00 totalmente integralizado e representado pôr 
5.194.518.554 ações ordinárias sem valor nominal. 5- O imposto de 
Renda e Contribuição Social  são apurados com base no lucro pre-
sumido.  6- A entidade suspendeu definitivamente suas atividades
industriais em Outubro de 1997.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

COMPANHIA NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de
2017. Estamos à disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 23 de Fevereiro 2018

A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Relatório da Administração

Demonstrações dos Resultados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

As Demonstrações Financeiras completas
estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2017 2016    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 749.719,05 766.302,14
Adiantamento a fornecedor 10.655,25 -
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42    
 981.354,72 987.282,56
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70    
 10.293.059,70 10.293.059,70    

Total do Ativo 11.274.414,42 11.280.342,26    

Passivo 2017 2016    
Circulante
Fornecedores 1.874,00 1.760,00
Obrigações tributárias 201.436,90 200.932,79
Obrigações sociais 3.916,66 1.962,00    
 207.227,56 204.654,79
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.256.694,99 2.265.195,60    
 11.067.186,86 11.075.687,47    
Total do Passivo 11.274.414,42 11.280.342,26    

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)
   Reserva de Lucros      
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total          
Saldo em 1º de janeiro de 2016 8.810.491,87 1.762.098,37 458.339,62 - 11.030.929,86
Lucro líquido do exercício - - - 5.486.897,93 5.486.897,93
Distribuição de dividendos - - - (5.442.876,48) (5.442.876,48)
Constituição da reserva de lucros - - 44.757,61 (44.021,45) 736,16
Saldo em 31 de dezembro de 2016 8.810.491,87 1.762.098,37 503.097,23 - 11.075.687,47
Lucro líquido do exercício - - - 5.887.511,58 5.887.511,58
Distribuição de dividendos - - - (5.896.012,19) (5.896.012,19)
Absorção da reserva de lucros - - (8.500,61) 8.500,61 -
Saldo em 31 dezembro de 2017 8.810.491,87 1.762.098,37 494.596,62 - 11.067.186,86

 2017 2016    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em reais)

Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. São Paulo, 26 de março de 2018.  A Diretoria.

 2017 2016    
Receita operacional bruta 6.934.607,13 6.471.073,56
Impostos sobre as vendas (253.113,15) (236.194,25)
Receita operacional líquida 6.681.493,98 6.234.879,31
Lucro bruto 6.681.493,98 6.234.879,31
Administrativas e gerais (61.674,86) (65.939,43)
Tributárias (390,94) (1.175,07)
Resultado fi nanceiro (961,90) (152,53)

Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 5.887.511,58 5.486.897,93
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (10.655,25) -
 (10.655,25) -
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 114,00 1.760,00
Obrigações tributárias 504,11 16.128,94
 2.572,77 17.888,94    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 5.879.429,10 5.504.786,87    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (5.896.012,19) (5.442.876,48)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (5.896.012,19) (5.442.876,48)    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade (16.583,09) 61.910,39
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 766.302,14 704.391,75
Saldo no fi nal do exercício 749.719,05 766.302,14
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades (16.583,09) 61.910,39

A Diretoria

Carlos Roberto Bertola
Contador - CRC 1SP085590/O-0

 2017 2016    
Lucro operacional 6.618.466,28 6.167.612,28
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 6.618.466,28 6.167.612,28
Imposto de renda e contribuição social (730.954,70) (680.714,35)
Lucro líquido do exercício 5.887.511,58 5.486.897,93
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01
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