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Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial - Em Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa  - Em Reais
ATIVO Notas 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante  87.628.492 52.753.207
Disponível  223.678 394.685
Caixa e Bancos  223.678 394.685
Realizável  87.404.814 52.358.522
Aplicações Financeiras 2.3 17.966.974 2.127.160
Créditos de Oper. Assist. à Saúde  14.550.045 -
Créditos de Oper. Assist. à Saúde não
 Relacionados com Planos de Saúde 2.4 49.708.283 44.159.148
Créditos Tributários e Previdenciários  25.048 11.495
Bens e Títulos a Receber 2.5 4.372.062 5.358.504
Despesas Antecipadas  782.401 702.215
Ativo não Circulante  72.611.985 65.450.785
Realizável a Longo Prazo  16.913.110 13.641.244
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.6 16.913.110 13.641.244
Investimentos  2.521.706 10.881.357
Participações Societárias Avaliados p/
 Método da Equivalência Patrimonial 2.7 2.521.706 10.881.357
Imobilizado  51.829.591 40.606.085
Imobilizado 2.8 51.829.591 40.606.085
Intangível  1.347.578 322.099
Intangível 2.9 1.347.578 322.099
Total do Ativo  160.240.477 118.203.992

PASSIVO Notas 31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante  63.215.057 41.375.434
Provisões Técnicas Oper. Assist. a Saúde  15.571.853 -
Débitos de Oper. Assist. à Saúde não
 Relacionados com Planos de Saúde  913.653 428.647
Tributos e Enc. Sociais a Recolher 2.10 4.287.068 3.022.520
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 2.11 9.174.085 9.466.538
Débitos Diversos 2.12 33.268.398 28.457.729
Passivo não Circulante  23.801.814 18.954.792
Provisões Técnicas Oper. Assist. a Saúde  589.196 -
Provisões para Ações Judiciais 2.13 17.041.409 15.931.250
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 2.14 6.171.210 3.023.542
Patrimônio Social  73.223.605 57.873.766
Patrimônio Social  61.620.824 39.183.082
Resultado do Exercício  11.602.781 18.690.684
Total do Passivo  160.240.477 118.203.992

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Demonstração do Superávit do Exercício - Em Reais
Demonstração de Resultado  31/12/2017 31/12/2016
Contraprestações Efetivas/Prêmios
 Ganhos de Plano Assist. à Saúde  193.866.016 -
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde  193.866.016 -
  Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos  193.866.016 -
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos  182.612.247 -
 Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados  182.612.247 -
Resultado das Operações com
 Planos de Assistência à Saúde  11.253.769 -
 Receitas de Assistência à Saúde não
  Relacionadas com Planos de Saúde  239.015.957 249.487.439
 (-) Tributos Diretos de Outras
  Atividades de Assistência à Saúde  (1.772.270) -
 Outras Despesas Operacionais com
  Planos de Assistência à Saúde  746.924 -
 Outras Despesas Oper. de Assistência
  à Saúde não Relacionadas com  - -
   Planos de Saúde  65.808.549 65.788.845
Resultado Bruto  181.941.982 183.698.594
 Despesas Administrativas  163.760.100 160.862.589
 Gratuidade  6.096.460 4.802.741
 Contribuições para Seguridade Social  28.397.231 22.298.760
 Isenções Usufruídas  (28.397.231) (22.298.760)
Resultado Financeiro Líquido  (466.126) (1.681.543)
 Receitas Financeiras  2.010.047 816.030
 Despesas Financeiras  2.476.173 2.497.573
Resultado Patrimonial  (16.515) 2.338.963
 Receitas Patrimoniais  - 2.341.311
 Despesas Patrimoniais  16.515 2.348
Resultado antes dos Impostos e Participações  11.602.781 18.690.684
Resultado Líquido  11.602.781 18.690.684

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Em Reais
 Patrimônio Reserva Total
 Social de Resultado de Resultado
2016
Saldo em 01 de janeiro 31.475.023 7.708.059 39.183.082
Transferência para o patrimônio social, 
 conforme AGO de 29/04/16 7.708.059 (7.708.059) -
Superávit do exercício - 18.690.684 18.690.684
Saldo em 31 de dezembro 39.183.082 18.690.684 57.873.766
2017 
Saldo em 01 de janeiro 39.183.082 18.690.684 57.873.766
Incorporação do patrimônio
 do Sepaco Autogestão 12.490.194 - 12.490.194
Transferência do
 Investimento em Controlada (8.743.136) - (8.743.136)
Transferência para o patrimônio social, 
 conforme AGO de 12/04/17 18.690.684 (18.690.684) -
Superávit do exercício - 11.602.781 11.602.781
Saldo em 31 de dezembro 61.620.824 11.602.781 73.223.605

Ilmos. Srs. Diretores do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça 
do Estado de São Paulo - SEPACO - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras do Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Serviço Social da 
Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO em 31 
de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar– 
ANS. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Serviço 
Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – 
SEPACO, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da Administração 
sobre as demonstrações fi nanceiras: A Administração da Operadora é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e pelos controles internos que 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações 
Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 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 a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstancias, mas, não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Operadora. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Operadora. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras 
ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive 
as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de março de 2018.

PADRÃO AUDITORIA S/S - CRC-2SP 016.650/O-7
YUKIO FUNADA

Contador CRC – 1SP 043.351/O-8

Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

1 – Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo, denominado SEPACO, fundado na Capital do Es-
tado de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, Vila 
Mariana – São Paulo – SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 
1967 é uma associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, de-
vidamente registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nalidade 
prestar assistência médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e 
profi ssionais dos setores de papel e celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, 
papelão e cortiça, suportados pelas empresas a esses setores vinculados, sem distin-
ção de raça, cor, ideologia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referi-
da assistência, ao SUS e às pessoas carentes e necessitadas, sem discriminação de 
qualquer natureza, não sendo exclusiva aqueles setores.
2 – Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis discriminadas abaixo fo-
ram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações fi nanceiras e 
foram aprovadas pela Superintendência em 12 de março de 2018. Na preparação de 
suas demonstrações fi nanceiras, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e res-
pectivas interpretações e orientações técnicas emitidos pelo CPC – Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as 
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Reso-
lução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fi ns 
lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasilei-
ra, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A prepa-
ração das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e adote premissas que afetam 
os montantes apresentados nas demonstrações fi nanceiras e respectivas notas expli-
cativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetua-
da por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo 
de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para apropriação das recei-
tas e despesas é o de competência; Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não 
Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo 
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requeri-
do para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classi-
fi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
nos próximos doze meses. 2.1 -  Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: 
A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações 
fi nanceiras de 2017 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de cur-
to prazo) que se qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patri-
mônio do Sepaco foi constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das em-
presas pertencentes dos setores de papel e celulose; artefatos de papel; papelão on-
dulado e cortiça do Estado de São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. 
Em 2017 além do resultado foi acrescido o patrimônio da Operadora Sepaco Autoges-
tão pela incorporação. 2.3 – Aplicações Financeiras: Aplicações fi nanceiras man-
tidas em Instituições Financeiras de primeira linha, parte custodiadas na CETIP S/A – 
Mercados Organizados e parte em liquidez imediata. Em 2016 grande parte das Apli-
cações Financeiras estavam contabilizadas na empresa incorporada. Em 31 de dezem-
bro os saldos dessas aplicações estavam assim compostas:
R$ 2017 2016
Aplicação Renda Fixa 1.453.853 2.127.160
Aplicação Custodiada - CETIP - Merc. Organizados 16.513.121 -
Total 17.966.974 2.127.160
2.4 – Créditos de Operações de Assistência à Saúde não Relacionados com 
Planos de Saúde – Curto Prazo: Referem-se a saldos a receber com a prestação de 
serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
R$ 2017 2016
Convênios e Particulares 42.841.528 42.773.629
Glosas a Receber 15.914.927 9.412.556
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.048.172) (8.027.037)
Total 49.708.283 44.159.148
Saldo em aberto da Unimed Paulistana em 31.12.2017 é de R$ 7.301.893, compos-
to da seguinte forma: R$ 5.527.227 em carteira própria e R$ 1.774.666 em glosas. 
Sobre este montante foi constituída uma provisão para créditos de liquidação du-
vidosa de 100%.

2.5 – Bens e Títulos a Receber: Estão compostos da seguinte forma:
R$ 2017 2016
Estoque de Materiais e Medicamentos 1.959.250 1.424.680
Cheques em Cobrança 7.949 7.940
Adiantamentos a Funcionários 576.997 473.935
Adiantamentos Diversos 495.006 275.922
Conta Corrente - Sepaco Saúde Ltda 1.332.860 3.176.027
Total 4.372.062 5.358.504
2.6 – Depósitos Judiciais e Fiscais: Valores depositados em razão de pendên-
cias judiciais.
R$ 2017 2016
Depósitos Judiciais – Serviço Social 3.821.009 2.366.417
Depósitos Judiciais – ANS 589.196 -
Depósitos Judiciais – Sepaco Saúde 5.362.909 5.059.787
Depósitos Judiciais – Rede Paineiras 64.623 55.163
Depósitos Judiciais – P.I.S 6.491.316 5.575.820
Depósitos Judiciais – F.G.T.S 584.057 584.057
Total 16.913.110 13.641.244
2.7 - Investimentos: A participação em controladas é avaliada pelo método de equi-
valência patrimonial.
R$ 2017 2016
Sepaco Saúde (99,99% de participação) 2.521.706 2.138.221
Sepaco Autogestão (70% de participação) - 8.743.136
Total 2.521.706 10.881.357
2.8 – Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acu-
mulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil estimado. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-
-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identifi ca-
das diferenças signifi cativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portan-
to, efetuadas alterações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.
R$   2017 2016
Imóveis  4 40.859.702 35.057.531
Central Telefônica  10 568.844 -
Móveis e Utensílios  10 4.767.218 3.746.131
Aparelhos e Equips. Hospitalares  10 36.844.601 30.266.415
Instrumentais Cirúrgicos  50 4.806.713 3.557.867
Computadores  20 4.470.219 4.164.926
Veículos  20 132.102 132.102
Imobilizado em Andamento   6.895.358 5.736.794
(-) Depreciações Acumuladas   (47.515.166) (42.055.681)
Total   51.829.591 40.606.085
2.9 – Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 20% 
ao ano.
R$  % amortizações 2017 2016
Software  20 3.306.315 1.489.156
(-) Amortizações   (1.958.737) (1.167.057)
Total   1.347.578 322.099
2.10 – Tributos e Encargos Sociais a Recolher:
R$  2017 2016
INSS a Recolher  1.117.624 514.966
FGTS a Recolher  914.228 774.374
IR Retido na Fonte  1.808.914 1.465.222
ISS Retido a Recolher  21.502 11.440
Pis/Cofi ns/CSLL a Recolher  424.800 256.518
Total  4.287.068 3.022.520
2.11 – Empréstimos e Financiamentos:
Circulante
R$  2017 2016
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: Ativo Fixo /
 taxa: TJLP / garantia: próprio bem  54.932 225.370
Banco do Brasil - modalidade: Capital de Giro /
 taxa: CDI / garantia: recebíveis  2.391.304 -
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro /
 taxa: CDI / garantia: recebíveis  503.942 2.728.782
Banco Santander - modalidade: Capital de Giro /
 taxa: CDI / garantia: recebíveis  2.330.292 3.565.726
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade:
 Ativo Fixo / taxa: zero / garantia: próprio bem  1.721.135 468.648
Banco Bradesco – Paineiras - modalidade:
 Conta Garantida / taxa:
  CDI / garantia: aplicações / recebíveis  1.673.641 2.120.999
Banco Trust - modalidade: Leasing fi nanceiro  32.848 65.695
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis  - 280.885
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio  - 10.433
Banco Lage Landen - Leasing  65.991 -
Banco Santander - mod. Conta Garantida - Sepaco  400.000 -
Total  9.174.085 9.466.538
2.12 – Débitos Diversos
R$ 2017 2016
Salários a Pagar 4.906.604 4.326.036
Provisão de Férias 10.646.812 9.103.417
Fornecedores 17.073.018 15.026.160
Outros Débitos 641.964 2.116
Total 33.268.398 28.457.729
2.13 – Provisões para Ações Judiciais: De acordo com os assessores jurídicos 
a Entidade possui R$ 5.046.350 em ações cíveis em que a probabilidade de perda 

é considerada possível, R$ 10.000 em ações cíveis em que a probabilidade de per-
da é considerada provável. Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui 
R$ 1.217.000 em ações com probabilidade de perda considerada provável. Para fazer 
frente a estas contingências a Entidade possui provisões constituídas que se encon-
tram em instâncias diversas distribuídas da seguinte forma:
R$ 2017 2016
Trabalhistas 1.217.000 751.535
Cíveis 10.000 10.000
F.G.T.S 552.327 552.327
P.I.S 6.633.984 5.698.979
Taxa Saúde Suplementar 120.000 -
S.U.S (a) 8.508.098 8.918.409
Total 17.041.409 15.931.250
(a) Não obstante o suposto débito relativo ao Ressarcimento ao SUS encontra-se em 
plena discussão administrativa e/ou judicial, tanto através de Ações Declaratórias in-
dividuais, ajuizadas por esta entidade e pela operadora de planos de saúde contrata-
da (controle difuso), quanto por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1931-
8, ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde – CNS (controle concentrado), que 
aguardam seus respectivos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal – STF, escla-
rece-se que foram cumpridos estritamente os ditames da IN 5/2011, publica-
da no DOU em 03/10/2011, com a contabilização e o provisionamento dos va-
lores colhidos do próprio site da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, tanto no que diz respeito aos atendimentos em discussão administra-
tiva quanto no que diz respeito aos supostos débitos já constituídos, muito 
embora, como dito tais débitos estejam em discussão judicial. Registre-se 
que tal cumprimento não se traduz em resignação ou aceitação de tal norma 
nem em reconhecimento do suposto débito, vez que ausente qualquer certe-
za, liquidez ou exigibilidade destes ante as razões minuciosamente expos-
tas, sobretudo de inexistência de decisão fi nal e vinculante de nossa Supre-
ma Corte a respeito da constitucionalidade e da natureza jurídica do Ressar-
cimento ao SUS, sendo apenas um apontamento contábil imposto pelo Ór-
gão Regulador, que a qualquer momento poderá ser internamente revisto e 
judicialmente contestado”
2.14 – Empréstimos e Financiamentos
Exigível a Longo Prazo
R$ 2017 2016
BNDES - Banco do Brasil - modalidade:
 Ativo Fixo / taxa: TJLP / garantia: próprio bem - 54.933
Banco do Brasil - modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI/ garantia: recebíveis 2.608.696 -
Banco Santander - Modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 2.706.587 1.527.429
Banco HSBC - modalidade:
 Capital de Giro / taxa: CDI / garantia: recebíveis 489.245 443.187
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade:
 Ativo Fixo / taxa: zero / garantia: próprio bem - 949.496
Banco Trust do Brasil - 32.848
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio - 15.649
Banco de Lage Landem Brasil - Modalidade: Leasing 366.682 -
Total 6.171.210 3.023.542
2.15 – Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para co-
bertura de seguros em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinis-
tros dos bens patrimoniais e responsabilidade civil. 2.16 – Partes Relacionadas: Fa-
turamento efetuado às controladas descritas na nota 2.7 foram:
R$ 2017 2016
Sepaco Autogestão - 46.987.009
Sepaco Saúde 2.471.565 2.613.342
Total 2.471.565 49.600.351
3 – Imunidade Tributária: Por meio da Portaria nº 585, de 23/03/2017, publicada 
no D.O.U. de 24/03/2017, o Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, 
deferiu a Concessão do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social na 
área da saúde (CEBAS-SAÚDE) com validade pelo período de 03 (três) anos a contar 
da data acima da publicação do D.O.U, referente ao processo nº 25000.202648/2016-
15. Abaixo demonstramos a gratuidade em 2018, conforme o artigo nº 110, da lei 
nº 12.249, de 11 de Junho de 2010: a) Serviços Assistenciais, prestados aos bene-
fi ciários do SUS, conforme Termo de Parceria nº 006/ SMS.G/2016 de 04/07/2016, 
atualizado pelo termo aditivo nº 03/2017 de 23/09/2017, fi rmados com a Prefeitu-
ra do Município de São Paulo por meio da Secretaria Municipal da Saúde: Isenções 
Usufruídas: Valor dos Tributos Objeto de Renuncia Fiscal – R$ 28.397.231, confor-
me quadro abaixo:
Discriminação   Total
Isenções Usufruídas - Contribuições para Seguridade Social 28.397.231
Cofi ns s/ receitas 11.269.639
Pis s/ Folha de Pagamento 800.323
Cota Patronal INSS + SAT 16.327.270
Custo de Atendimentos Gratuítos - SUS/PMSP/SMS  6.096.460
% Gratuidade  21,5%
Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos in-
corridos = R$ 6.096.460, conforme quadro abaixo:

Apresentamos nossas demonstrações fi nanceiras encerradas em 31 de dezembro de 2017, contendo informações sobre o desempenho do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, bem como, o relatório dos auditores 
independentes referente ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017. Em 2017 a incorporação da operadora “Sepaco Autogestão”, Registro ANS nº 41.696-7, foi concretizada pelo Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São 
Paulo – SEPACO, Registro ANS nº 42.007-7, na modalidade Autogestão para atendimento exclusivo aos benefi ciários de suas empresas associadas, do ramo de papel, papelão, artefatos de papel e celulose. O HOSPITAL SEPACO é acreditado nível Pleno pela ONA 
(Organização Nacional de Acreditação) e buscará em 2018 a certifi cação nível Excelência. No ano de 2017 foram investidos R$ 15.600.000,00 na ampliação de leitos, mais salas no Centro Cirúrgico e tecnologia em equipamentos médicos. Tivemos crescimento 
acentuado no volume de partos, participação ativa no programa de Parto Adequado da ANS e Ministério da Saúde. Destaque especial para a alta complexidade, principalmente as cirurgias cardíacas infantis e neonatais.

Relatório de Administração

 31/12/2017 31/12/2016
(+) Recebimento de Plano de Saúde 160.042.278 -
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 149.778.470 -
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 1.199.626 -
(+) Outros Recebimentos Operacionais 364.210.389 265.170.824
(-) Pagamentos a Fornecedores/
 Prestadores de Serviços de Saúde (144.397.630) (122.761.385)
(-) Pagamento de Pessoal (70.893.812) (56.280.924)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros (6.692.791) (7.438.260)
(-) Pagamento de Tributos (27.906.623) (22.093.768)
(-) Pagamento de Contingências
 (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (130.389) (1.428.732)
(-) Pagamento de Aluguel (247.629) (716.517)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (98.621)
(-) Aplicações Financeiras (160.560.892) -
(-) Outros Pagamentos Operacionais (244.473.950) (39.638.211)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 19.927.047 14.714.406
Atividades de Investimentos 
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (5.621.754) (9.105.627)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (2.471.782) -
(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (265.628) (240.795)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (8.359.164) (9.346.422)
Atividades de Financiamento 
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos 13.800.000 7.259.139
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (1.211.504) (1.148.703)
(-) Pagamento de Amortização - Emprést./Financiamentos/Leasing (11.627.386) (15.196.879)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (12.700.000) -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (11.738.890) (9.086.443)
Variação Líquida do Caixa (171.007) (3.718.459)
 CAIXA - Saldo Inicial 394.685 6.240.304
 CAIXA - Saldo Final 223.678 2.521.845
Variação Líquida do Caixa 171.007 3.718.459

Imunidade Tributária
 Custos Operacionais de Atendimentos Gratuítos aos Usuários do “SUS” / “PMSP” / “SMS” - Termo de Parceria Nº 006/SMS.G / 2016 2017
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
Ano                         Unids.
2017   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA PA Hospital Multidis- Custo
R$ sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Pediatria UAD Adulto Neo latório Consultas Observ. Dia ciplinar (1) Total
acumulado 90.015 70.354 46.721 68.268 153.654 1.672.427 186.743 238.402 332.917 42.926 35.867 166.658 239.734 357.216 2.132 2.736 144.512 5.969 106.779 536.292 4.215 768 603 7.246 1.583.306 6.096.460
média mensal  7.501  5.863 3.893 5.689 12.804 139.369 15.562 19.867 27.743 3.577 2.989 13.888 19.978 29.768 178 228 12.043 497 8.898 44.691 351 64 50 604 131.942 508.038
unidades
acumulada  42:05:00   6.837 4.476  1.978  1.542 61:05:00     3 5 156 26 39 236 58 7 2 4:00:00 57.988
média mensal 3:30:25   570 373  165  129 5:05:25     0 0 13 2 3 20 5 0,6 0,1 0:20:00 4.832
R$/unidade 2.138,97   9,99 34,33  94,41  9,00 702,75     710,62 547,13 926,36 229,57 2.737,92 2.272,43 72,67 109,73 344,55 1.811,56 27,30
(1) Unidades de Fisioterapia da Prefeitura do Município de São Paulo
4 – Operadora de Planos de Saúde – Modalidade Autogestão: Em 21 de junho 
de 2016, foi publicada no Diário Ofi cial da União, Seção 3, pág. 113, a Autorização 
de Funcionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora 
de Planos de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Pape-
lão e Cortiça do Estado de São Paulo – SEPACO, Registro ANS nº 42007-7, clas-
sifi cada na modalidade Autogestão.
5 – Incorporação: Em 20.07.2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou 
a incorporação do Sepaco Autogestão operadora de planos de assistência à saú-
de pelo ¨Servico Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado 
de São Paulo–SEPACO (registro nº 42.007-7)“ e em 28.12.2016 a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar–ANS, deferiu este processo através do ofício nº 1574/2016/
DIRAD/DIOPE(ASSNT)/ANS.Em 18.08.2017 a Ata AGE de Incorporação foi registra-
da sob o nº 723527 no 3º Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soa Jurídica da Capital.

6 – Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de riscos 
é estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades da Opera-
dora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de risco é um processo 
que envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o estabelecimento das es-
tratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que podem vir a afetá-las. 
Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento de risco são estabeleci-
das pela Operadora, que realiza a identifi cação e análise dos riscos enfrentados, de-
fi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora riscos e aderências aos limi-
tes. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente 
para refl etir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Operadora. Ris-
co de Crédito: Risco de Crédito é o risco de prejuízo fi nanceiro da Operadora caso um 
projeto ou contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas obri-
gações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Operadora. Risco 

de Liquidez: Risco de Liquidez é o risco da Operadora de encontrar difi culdades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquida-
dos com pagamentos à vista ou com outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operado-
ra na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha li-
quidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições nor-
mais ou de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a re-
putação da Operadora. Risco de Mercado: Risco de Mercado é o risco que altera-
ções nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, impactariam os ganhos e 
perdas da Operadora. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. A Operadora dilui os riscos de mercado através 
de investimentos em Títulos de Renda Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, re-
duzindo signifi cativamente os riscos, em função da autogestão desses investimentos.

Em volume, os embarques 
somaram 6,38 milhões 
de toneladas, 7,56% 

mais na mesma comparação. 
Os dados são da Secretaria de 
Comércio Exterior, organiza-
dos pela Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira.

O crescimento é creditado 
à elevação nas vendas para 
o Egito (+209%, US$ 299,51 
milhões), Tunísia (+182% US$ 
62,29 milhões) e Emirados 
Árabes (+9,98%, US$ 327,82 
milhões), que compensaram 
perdas em outros países. Ou-
tro fator que contribuiu foi a 
formação de estoques que nor-
malmente precede o Ramadã, o 
mês sagrado do islã. Este ano, o 
feriado começa onze dias mais 
cedo, em 15 de maio.

Os produtos do agronegócio 
pesaram no desempenho. O 
açúcar foi o principal gerador 
de ganhos (33% das receitas, 
US$ 583,81 milhões), seguido 
pelas carnes (32%, US$ 569,78 
milhões), pelo minério de ferro 
(12%, US$ 208,88 milhões) 
e milho (3%, US$ 53,99 mi-
lhões). As vendas de produtos 
do agronegócio, no entanto, 

tiveram um recuo de 9,17%, 
para US$ 1,23 bilhão, mesmo 
com aumento de 13,53% nos 
volumes embarcados. 

Para a entidade, o recuo têm 
relação com fl utuações nos pre-
ços internacionais do açúcar e 
pela redução na demanda por 
carnes em alguns países, prin-
cipalmente de frango. Conside-
rando os 22 membros da Liga 
Árabe, as receitas com o frango 
caíram 15% e fecharam em US$ 
378,91 milhões. Houve redução 
também nos embarques, mas 
não na mesma proporção. A 
queda registrada foi de 5,81% 
no período, para 244,48 milhões 
de toneladas no período. 

Em compensação, os árabes 
estão comprando mais carne 
bovina do Brasil. As vendas ao 
bloco do produto em janeiro e 
fevereiro tiveram alta de 23,46% 
na comparação com o mesmo 
período de 2017, fechando em 
US$ 153 milhões. Desse total, 
US$ 116,85 milhões é receita 
com bovina congelada, grupo 
cujas vendas cresceram 38,6%. 
O volume total de carnes tam-
bém cresceu 37,45%, para 44,28 
milhões de toneladas (CCAB).

Vendas aos países 
árabes avançaram 
2% até fevereiro

As exportações brasileiras aos países árabes 
geraram receita de US$ 1,82 bilhão no acumulado 
janeiro-fevereiro, alta de 2% em relação ao 
mesmo período do ano passado

O crescimento é creditado à elevação nas vendas para o Egito, 

Tunísia e Emirados Árabes. 

Divulgação

Comemorado neste 31 de 
março, o Dia Nacional da Saúde 
e Nutrição, tem como objetivo 
conscientizar a população 
sobre a importância de uma 
boa alimentação e a prática de 
exercícios físicos. A data ganha 
destaque em um cenário em 
que, cada vez mais, as pessoas 
buscam ter um estilo de vida 
mais saudável.

“O perfi l alimentício do brasi-
leiro vem mudando a cada ano 
e, com isso, a escolha pelo con-
sumo de alimentos saudáveis e 
que possuam mais nutrientes 
segue em crescimento”, afi rma 
Cyntia Maureen, nutricionista e 
consultora da Superbom, indús-
tria alimentícia especializada na 
fabricação de produtos saudá-
veis. “Neste contexto, uma das 
maneiras de se ter mais saúde 
ao escolher o que comer é optar 
por uma dieta vegetariana que, 
quando praticada com acom-
panhamento de profi ssionais e 
um cardápio equilibrado, traz 
inúmeros benefícios ao corpo”.

Mesmo com acesso a tantas 
informações sobre o assunto, 
muitas pessoas ainda fi cam com 
receio de mudar a alimentação. 
Para auxiliar, a consultora da 
Superbom lista alguns impactos 
positivos dessa mudança no 
cardápio.  

1. - Contribui para o 

emagrecimento - Devido à 
grande quantidade de vege-
tais consumidos, geralmente 
a dieta vegetariana é menos 
calórica. Também há redução 
no consumo de gorduras, prin-
cipalmente, a gordura saturada 
encontrada em produtos de 
origem animal. “Cada grama de 
gordura equivale a nove calo-
rias, assim, ocorre uma redução 
signifi cativa no consumo fi nal 
de calorias diárias”, comenta a 
especialista; 

2. - Diminui o colesterol - 
De acordo com a nutricionista 
e consultora da Superbom, 
alimentos de origem animal 
possuem gordura saturada 
em sua composição, que é um 
dos principais fatores para o 

aumento do colesterol ruim 
no sangue. Sem controle, esse 
aumento pode acarretar em 
doenças cardiovasculares;

3. - Reduz a possibilidade 

de desenvolver doenças - 

Uma pesquisa publicada em 
2016 no Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
revelou que se todas as pessoas 
adotassem o vegetarianismo, 
8,1 milhões de vidas seriam 
salvas até 2050. De acordo com 
os idealizadores do estudo, o 
número está relacionado com 
a menor incidência de doen-
ças como diabetes, obesidade, 
problemas cardíacos e câncer, 
comumente ligadas com a dieta 
que incluam alimentos de ori-
gem animal;

4. - Melhora o aproveita-

mento das proteínas - Dife-
rente do que muitas pessoas 
acreditam, o excesso de pro-
teína animal não é benéfi co, 
pois elas podem se transformar 
em gordura e liberar resíduos 
tóxicos. “Já a proteína vege-
tal, é melhor absorvida pelo 
organismo e contribui para a 
prevenção de doenças crônicas. 
No entanto, é necessário acom-
panhamento para verifi car qual 
é a quantidade adequada deste 
nutriente, que varia de acordo 
com a necessidade calórica de 
cada um”, comenta Cyntia;

5. - Aumenta a imuni-

dade - Os trilhões de micro-
-organismos que vivem dentro 
do corpo são, cada vez mais, 
reconhecidos como cruciais 
para a saúde em geral: não só 
eles ajudam a digerir os alimen-
tos, mas também produzem nu-
trientes e fortalecem o sistema 
imunológico. 

“Uma alimentação isenta de 
alimentos cárneos contribui 
para manter nossa fl ora in-
testinal em melhor funciona-
mento e colabora para que os 
micro-organismos trabalhem 
com mais efi cácia”, pontua a 
consultora.

 
Fonte e mais informações:

(www.superbom.com.br). 

Cinco impactos 
da alimentação 

vegetariana na saúde

A partir de abril, os bancos terão mais di-
nheiro para emprestarem. O Banco Central 
(BC) reduziu de 40% para 25% a parcela 
do compulsório dos depósitos à vista que 
as instituições fi nanceiras são obrigadas a 
recolher à autoridade monetária. A parcela 
dos depósitos na poupança rural que deve 
ser repassada ao BC caiu de 21% para 
20%.Para a poupança comum as demais 
modalidades de depósito, a alíquota passou 
de 24,5% para 20%.

De acordo com o BC, a mudança libera R$ 
25,7 bilhões no sistema fi nanceiro e faz os 
compulsórios retornar aos níveis anteriores 

aos da crise fi nanceira global de 2008. O 
compulsório é a parcela dos depósitos que 
os bancos são obrigados a manter em uma 
conta no Banco Central e representam uma 
das ferramentas da autoridade monetária 
para regular a quantidade de dinheiro em 
circulação na economia.

Por meio do compulsório, o BC garante 
que os juros das instituições fi nanceiras 
estejam alinhados com a taxa Selic – juros 
básicos da economia. Ao reduzir a alíquota, 
a autoridade monetária libera mais recur-
sos para serem emprestados.

Segundo o chefe do Departamento de Ope-

rações Bancárias do BC, Flávio Túlio Vilela, a 
redução dos compulsórios pode resultar na 
diminuição do spread bancário – diferença 
entre os juros que o banco paga ao investidor 
que empresta a ele e as taxas cobradas de 
quem contrai operações de crédito. 

“É sempre mais fácil imaginar a redução no 
spread com os recursos estando diretamen-
te nas instituições [fi nanceiras] e não aqui 
[depositadas no Banco Central]. Estando nas 
mãos das instituições, elas podem estudar 
a melhor forma de usar esses recursos e 
acreditamos que uma parte signifi cativa vai 
para o mercado de crédito”, disse (ABr).

BC reduz depósito compulsório e injeta R$ 
25,7 bilhões na economia
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