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BOLSAS
O Ibovespa: -2,98% Pontos: 
73.851,46 Máxima estável: 
76.117 pontos Mínima de 
-6,51% : 71.162 pontos Volu-
me: 20,48 bilhões Variação em 
2018: -3,34% Variação no mês: 
-3,78% Dow Jones: +0,38% Pon-
tos: 25.241,41 Nasdaq: -0,7% 
Pontos: 7.635,07 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9136 Venda: R$ 3,9146 
Variação: +2% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,99 Venda: R$ 4,09 
Variação: +2,33% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8994 Venda: R$ 
3,9000 Variação: +2,11% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8470 
Venda: R$ 4,0630 Variação: 
+2,27% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,68% ao 
ano. - Capital de giro, 9,81% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.303,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 163,000 
Variação: +2,26%.

Cotação: R$ 3,9245 Variação: 
+1,76% - Euro Compra: US$ 1,18 
(às 17h29) Venda: US$ 1,18 (às 
17h29) Variação: +0,2% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,6160 
Venda: R$ 4,6180 Variação: 
+2,21% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,5000 Venda: R$ 4,7930 
Variação: +2,57%.

Futuro: -2,32% Pontos: 73.835 
Máxima (pontos): 76.125 Míni-
ma (pontos): 71.070. Global 40 
Cotação: 740,676 centavos de 
dólar Variação: -2,43%.

“Direita e esquerda 
são complementares e 
permanentes. Vitória 
integral da direita 
traz congelamento 
e a esclerose. Êxito 
completo da esquerda 
traz a anarquia e o caos”.
Agrippino Grieco (1888/1973)
Crítico literário brasileiro

nal de Política Energética 
a possibilidade de incluir 
áreas do polígono do pré-sal 
na oferta permanente, o que 
incluiria Itaimbezinho (ABr).

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, afi rmou on-
tem (7) que o ágio obtido 
na 4ª Rodada de Partilha 
do Pré-Sal permitirá uma 
arrecadação R$ 40 bilhões 
maior que a prevista para 
os próximos anos. O leilão 
contratou três das quatro 
áreas ofertadas com um 
ágio de 202,3%. No caso do 
leilão de partilha, o ágio se 
dá sobre a oferta mínima de 
excedente em óleo à União. 
A arrecadação adicional se 
dará ao longo dos anos em 
que os contratos vigorarem.

 Leilão garante arrecadação 
extra de R$ 40 bilhões
nos próximos anos

“Foi um leilão exitoso, em 
que a gente conseguiu atrair 
competitividade, fazendo com 
que a arrecadação aumente. 
Nossa estimativa é de que as 
receitas esperadas pela União, 
estados e municípios cresçam 
em R$ 40 bilhões. Isso é fruto 
do ágio que tivemos nas ofertas, 
mostrando o potencial que o 
pré-sal tem”. Segundo a ANP, 
com o excedente em óleo de 
75% no bloco de Uirapuru, o 
Estado Brasileiro deve arre-
cadar 90% da receita líquida 
do projeto. 

“É algo que não se vê nem 
no Oriente Médio. Isso signifi ca 
que extraídos os investimentos 
e os custos das companhias, da 

receita líquida dos projetos, 
90% fi cará com a sociedade 
brasileira”. Além do ágio de 
202%, o leilão rendeu R$ 3,15 
bilhões em bônus de assinatu-
ra e contratou investimentos 
previstos que somam R$ 738 
milhões. O diretor-geral da ANP 
disse que apesar de a Petrobras 
ter recorrido ao direito de pre-
ferência para ser operadora de 
dois blocos, a estatal teve papel 
protagonista no leilão.

“A competição forçou a Pe-
trobras a aumentar a oferta 
que ela tinha feito. Se ela não 
tivesse feito isso, os outros 
teriam mantido a oferta inicial 
que fi zeram em benefi cio dos 
seus acionistas. Foi decisão 

A estimativa é de que as receitas esperadas pela União, estados e municípios cresçam em

R$ 40 bilhões, fruto do ágio obtido nas ofertas, mostrando o potencial que o pré-sal tem.

soberana da Petrobras. Ela 
mostra a atratividade dos nos-
sos ativos”. Itaimbezinho foi 
o único dos quatro blocos da 
rodada a não receber ofertas. 

O secretário de Petróleo, do 
Ministério de Minas e Ener-
gia, João Vicente de Carvalho 
Vieira, informou que está em 
discussão no Conselho Nacio-

Soltura de balões
O Comitê de Fomento Industrial 

do Polo do Grande ABC e o Plano 
de Auxílio Mútuo Capuava lançam 
a campanha de conscientização 
“Balões: Perigo e Crime”, cujo 
foco é alertar para os perigos da 
soltura de balões, bem como in-
centivar a população a denunciar 
a ação criminosa. É  realizada nos 
meses de junho e julho, quando 
as ocorrências tendem aumentar 
em função das festas juninas e dos 
jogos da Copa do Mundo.

A lei que proíbe alimentar 
ou abrigar pombos na cidade 
de São Paulo foi publicada 
ontem (7) no DOE. O texto, 
de autoria do vereador Gilberto 
Natalini (PV), sancionado pelo 
prefeito Bruno Covas, estipula 
multa de R$ 200 em caso de 
descumprimento da norma. Os 
donos de imóveis em que houve 
infestação de pombos devem 
usar redes ou outros obstáculos 
para impedir o acesso das aves. 
Também foi proibida a venda de 

O Brasil produz mais de 
78,3 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos por ano, dos 
quais 13,5% – o equivalente a 
10,5 milhões de toneladas – são 
de plástico. Se o total desse 
montante de plástico fosse re-
ciclado, seria possível retornar 
cerca de R$ 5,7 bilhões para a 
economia, segundo levanta-
mento do Sindicato Nacional 
das Empresas de Limpeza 
Urbana (Selurb).

“O Brasil ainda destina ina-
dequadamente cerca de 40% 
de todo o resíduo gerado no 
país. São bilhões de reais que 
poderiam ser revertidos para 
a construção ou modernização 
de aterros sanitários, ampliação 
dos serviços de coleta e outras 
atividades relacionadas à lim-

O Brasil produz 10,5 milhões de toneladas de lixo plástico ao ano.

Um estudo feito pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI) mostra que mais de 30% 
da extensão de trilhos ferroviá-
rios do país estão inutilizados e 
23% estão sem condições ope-
racionais. O estudo, denomi-
nado “Transporte ferroviário: 
colocando a competitividade 
nos trilhos”, integra uma série 
de 43 documentos sobre temas 
estratégicos que a entidade 
entregará aos candidatos à 
Presidência da República.

No documento, a sugestão é 
que o caminho para a superação 
dos gargalos no setor passa 
necessariamente pelo aumento 
da conectividade do sistema, 
do tamanho da malha e da ve-
locidade média dos comboios.

Para os especialistas, a malha 
ferroviária do país é um sistema 
com defi ciências e difi culdades 

As características dos contratos de concessão, fi rmados na 

década de 1990, geraram esses problemas.

Brasília - O ministro Edson Fa-
chin, do STF, decidiu não atender 
ao pedido da Polícia Federal de 
quebrar o sigilo telefônico do pre-
sidente Michel Temer no âmbito 
de um inquérito instaurado com 
base na delação da Odebrecht. 
Fachin determinou a quebra do 
sigilo telefônico dos ministros da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, e de 
Minas e Energia, Moreira Franco, 
alvos da mesma investigação. 

A investigação foi aberta para 
apurar relatos de delatores da 

Tânia Rêgo/ABr
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M
or

ei
ra

 M
ar

iz
/A

g.
Se

na
doCuritiba - O senador Alvaro 

Dias (Podemos) lançou na manhã 
de ontem (7), sua pré-candida-
tura à Presidência da República 
em um tradicional restaurante de 
Curitiba. Em seu reduto eleitoral, 
onde chegou a fazer 77% dos 
votos na última eleição para o 
Senado, o parlamentar afi rmou 
que busca, no Estado, “uma 
unidade suprapartidária para ser 
exemplo para o País”.

“Buscamos a demonstração 
de que o Paraná supera as 
divergências em torno de um 
pacto nacional, com união 
de todas as pessoas de bem, 
excluindo aqueles que jogam 
no time do quanto pior melhor, 
para a refundação da Repúbli-
ca”, disse. O evento teve cerca 
de 3,5 mil pessoas, principal-
mente prefeitos, vereadores e 
lideranças políticas regionais.

Dias exaltou a “união pa-
ranaense” em torno da sua 
possível candidatura e pediu 
aos jornalistas que o deixassem 
de “fora das brigas do Estado”, 
quando foi questionado sobre 
suas preferências de candida-
turas ao governo e ao Senado 
no Paraná - e também sobre as 
recentes denúncias de desvio de 

São Paulo - Diante da proi-
bição da Justiça, que impediu 
a Prefeitura de São Paulo de 
renovar, sem concorrência, 
os contratos para a varrição 
de ruas da capital, o prefeito 
Bruno Covas disse ontem (7), 
que a cidade pode fi car sem 
coleta e varrição das ruas já 
a partir do próximo dia 14. O 
contrato emergencial vencerá 
na quarta-feira (13). Para man-
ter o serviço, a administração 
entrará com outro recurso. 
“Vamos recorrer mais uma vez 
da decisão para que possamos 
fazer o contrato emergencial, 
senão a cidade não tem coleta a 
partir do dia 14”, afi rmou Covas. 

Mandado de segurança expe-
dido pela 10ª Vara da Fazenda 
da Capital determinou que, 
se quiser evitar uma licitação 
pública, a Prefeitura terá de 
fazer uma “seleção pública e 
isonômica” entre empresas 
interessadas. A Prefeitura 
ingressou com pedido de re-

Prefeito Bruno Covas: “vamos 

recorrer mais uma vez”.
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Brasil perde R$ 5,7 bilhões por ano 
ao não reciclar resíduos plásticos

menos de 10 anos. Uma das 
alternativas em relação à ges-
tão de resíduos sólidos seria 
a erradicação dos quase 3 mil 
lixões existentes no país e a 
implantação de uma rede regio-
nalizada de aterros sanitários, 
para tratar adequadamente os 
resíduos.

“A reciclagem só será possível 
quando houver viabilidade eco-
nômica, o que inclui incentivos 
governamentais, com isenções 
fi scais, e estrutura logística 
para tal”, aponta o engenheiro 
especialista em sustentabilida-
de, Carlos Rossin. E conlui: “A 
primeira medida é desenvolver 
soluções logísticas que con-
centrem esses materiais, como 
ecoparques, com estrutura dos 
aterros legalizados” (ABr).

peza urbana. O gerenciamento 
de resíduos envolve uma rede 
complexa de atividades e a re-
ciclagem é um pilar que precisa 
começar a ser desenvolvido 
como oportunidade de negócio. 
Do contrário, não terá resulta-
do concreto”, explica Marcio 
Matheus, presidente do Selurb.

A entidade avalia que os nú-
meros refl etem uma realidade 
mundial e que o aumento do 
poder de compra da população 
e os altos investimentos em 
novas fábricas e tecnologias 
serão responsáveis por um 
crescimento de cerca de 30% 
na produção de plástico em 

Sem contrato, ruas 
podem fi car sem varrição

consideração e perdeu.  
A gestão Bruno Covas já havia 

tentado fazer a contratação 
emergencial, mas a Justiça tam-
bém proibiu a assinatura dos 
contratos. “A Justiça diz que 
não podemos fazer contrato 
emergencial porque devemos 
fazer uma licitação. Só que 
o edital de licitação está no 
TCM e uma licitação demora 
em torno de 60 dias para ser 
feita”, afi rmou o prefeito (AE). 

Mais de 30% da malha ferroviária estão inutilizados
específi cas envolvendo as con-
cessionárias, além da ausência 
de concorrência no mercado 
e falhas na interconexão das 
malhas. Segundo o estudo, as 
características dos contratos 
de concessão fi rmados na dé-
cada de 1990 geraram esses 
problemas.

O gerente executivo de In-
fraestrutura da CNI, Wagner 
Cardoso, disse que uma forma 
de buscar a recuperação do 
setor é autorizar a prorrogação 
antecipada desses contratos 
de concessão, de forma que 
as concessionárias passem, a 
partir da renovação, a serem 
obrigadas a reservar uma par-
cela da capacidade instalada 
da ferrovia para comparti-
lhamento e a investir valores 
preestabelecidos na melhoria 
e ampliação das malhas.

“Não renovar os contratos 
signifi ca prolongar pelos pró-
ximos dez anos o reduzido 
volume de investimento e, 
consequentemente, os gargalos 

e trechos saturados dissemi-
nados no sistema ferroviário, 
congelando a atual capacidade 
de transporte das ferrovias do 
país”, afi rmou Cardoso (ABr).

Alvaro Dias lança
pré-candidatura em 

encontro ‘suprapartidário’

verbas do governo paranaense 
para campanhas políticas e be-
nefícios pessoais que envolvem 
o ex-governador Beto Richa 
(PSDB), de quem já foi aliado.

“Seria fora do tempo qual-
quer comentário, a questão é 
com ele (Richa) e com a Justiça, 
não me cabe fazer qualquer ava-
liação. Me deixem de fora das 
brigas paranaenses”, declarou. 
O pré-candidato não descartou 
a possibilidade de unifi cação 
do centro em torno de uma só 
candidatura (AE).

Prefeitura vai multar quem 
alimentar pombos

Fachin nega pedido de quebra 
de sigilo telefônico de Temer

empreiteira sobre suposto pa-
gamento de R$ 10 milhões em 
doações ilícitas para campanhas 
do MDB em troca de favoreci-
mento da empresa. O acordo, 
segundo a delação, foi fi rmado 
durante reunião no Palácio do 
Jaburu em 2014, quando Temer 
era vice-presidente. O pedido de 
quebra de sigilo da PF, feito em 
março ao Supremo, abrange o 
período de 2014, quando teriam 
ocorrido os repasses por meio de 
operadores da empreiteira (AE).

“alimentos para pombos” nas 
vias públicas da capital paulista.

Para justifi car a medida, o verea-
dor argumentou que, por instru-
ção normativa, o Ibama considera 
os pombos como pragas urbanas, 
semelhantes a ratazanas. As 
aves, por se alimentarem de lixo, 
podem abrigar vermes e insetos, 
sendo possíveis transmissoras 
de doenças. O vereador destaca 
ainda que as fezes dos animais 
são ácidas, causando danos a 
monumentos públicos (ABr).
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A caixa dos expostos 

rodou  mais uma vez. 

Desde 1825 ela recebia 

crianças que eram 

abandonadas por seus 

país. Muitos não tinham 

condições de cria-las e 

por isso davam para a 

adoção. 

Formada por uma caixa 
dupla de formato cilín-
drico, a roda foi adap-

tada no muro das instituições 
caridosas. Com a janela aberta 
para o lado externo, um espa-
ço dentro da caixa recebia a 
criança após rodar o cilindro 
para o interior dos muros, 
desaparecendo assim a criança 
aos olhos externos. Dentro da 
edifi cação ela era recolhida, 
cuidada e criada até se fazer 
independente.

Entre os que lá foram dei-
xados ao longo de mais de um 
século estava Feijo, enjeitado 
por seus país e criado pelos 
religiosos da Santa Casa de 
São Paulo. Era o método de 
adoção da época, sem buro-
cracia, apenas o registro que 
se fazia durante o batizado, 
uma vez que no império não 
havia registro civil. Como em 
Portugal, a responsabilidade 
era da Igreja Católica. Feijo 
fez carreira eclesiástica e po-
lítica e se notabilizou por ser 
um liberal que representou a 
colônia nas Cortes de Lisboa, 
governou o Brasil durante o 
período regencial, e foi preso 
por liderar uma revolução 
no segundo reinado. Era um 
estadista.

Durante muito tempo as 
adoções eram reguladas dire-
tamente entre o que queriam 
adotar as crianças e pais que 
desistiam delas pelos mais 
diversos motivos. Um deles 
é que algumas crianças eram 
originarias de gravidez não 
desejada e o estigma de uma 
mulher solteira ter um fi lho. 
Compadres e comadres aju-
davam no processo que nem 
sempre terminava bem, com 
o adotado sendo discrimina-
do na nova família. Muitas 
vezes a adoção era decidida 
durante os partos, a maioria 

deles ocorridos em casa com 
a assistência das parteiras e 
curiosas profi ssionais. 

Aplicava-se o direito con-
suetudinário, ou seja baseado 
nos costumes que vinham 
do passado. Com o processo 
de urbanização acelerado, os 
partos passaram a ocorrer nos 
hospitais públicos e privados e, 
até com vantagens econômicas 
para alguns, incentivou-se a 
“adoção à brasileira.” O médico 
assinava um documento que 
atestava o nascimento e o pai 
ou a mãe adotivos se apre-
sentavam no cartório como 
se a criança fosse seu fi lho 
biológico. Assim, passava-se 
por cima da burocracia com 
um crime de fraudar um do-
cumento público, através de 
uma falsidade ideológica.

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente foi responsabili-
zado pelo aumento da buro-
cracia e o tempo do processo 
de adoção. Daí nasceu um 
projeto do senador Randolfe 
Rodrigues que cria o Estatu-
to da Adoção de Criança ou 
Adolescente. A proposta  é 
simplifi car o sistema, que hoje 
é considerado lento, e evitar 
que as crianças envelheçam 
nos abrigos  sem conseguir uma 
nova família. A prática mostra 
que quanto mais idade mais 
difícil o processo. Randolfe 
explica que o seu projeto cria 
mecanismos para facilitar o 
processo de adoção, possibi-
litando “que as crianças que 
não têm pais no Brasil possam 
ter o acesso à adoção”. 

A proposta foi idealizada e 
elaborada pelo Instituto Brasi-
leiro de Direito de Família, que 
defende regras próprias para 
adoção, que não estejam inse-
ridas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. A proposta 
está na Comissão de Direitos 
Humanos e, como não poderia 
deixar de  ser gera polêmica e 
debates entre entidades liga-
das ao tema. 

Obviamente que por trás de 
tudo isso há também visões 
ideológicas distintas que mere-
cem ser entendidas e avaliadas 
pela  sociedade brasileira. 

 
(*) - É âncora e editor chefe do Jornal 
da Record News em multi plataforma.
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A uma semana do pontapé 
inicial da Copa do Mundo da 
Rússia, a guerra civil com 
separatistas pró-Moscou na 
Ucrânia voltou ao centro das 
atenções, trazendo à tona a cri-
se responsável pelo descrédito 
do Kremlin em boa parte do 
Ocidente. Em sua “linha direta” 
anual com cidadãos, ontem (7), 
o presidente Vladimir Putin fez 
uma ameaça direta a Kiev, que 
há quatro anos trava um con-
fronto com rebeldes na região 
de Donbass, no leste do país.

Segundo o mandatário, caso a 
Ucrânia faça “provocações mili-
tares” durante o Mundial, entre 
14 de junho e 15 de julho, haverá 
consequências gravíssimas” 
para sua “entidade estatal”. A 
declaração foi dada em resposta 
a uma pergunta do escritor 
Zakhar Prilepin, apoiador da 
autoproclamada República de 
Donetsk. Ele pedira para Putin 
comentar os rumores de que 
tropas ucranianas estariam 
preparando uma ofensiva em 
Donbass durante a Copa. 

“Eu espero que não se che-
gue a tais provocações. É im-
possível intimidar as pessoas 
que vivem nesses territórios”, 
acrescentou o presidente. O 

torneio será usado pela Rússia 
para suavizar sua imagem no 
exterior, marcada por uma série 
de polêmicas nos últimos anos, 
desde a guerra na Ucrânia até 
a participação de Moscou nos 
confl itos na Síria, passando por 
escândalos de doping e pela 
acusação de envenenar um 
ex-espião russo.

“O mundo inteiro descobrirá a 
verdadeira face desse país hos-
pitaleiro e festivo. A Copa tem 
essa peculiaridade, de poder 
mudar a percepção sobre uma 
nação em todo o mundo. E as 
pessoas enxergarão a Rússia 
como um país diferente, que 
quer ser aberto e acolher quem 
chega”, disse o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino.

Para evitar tensões, a entida-
de vetou o show da cantora Julia 
Chicherina, que apoia os com-
batentes pró-Rússia do leste da 
Ucrânia, na fan fest de Rostov 
do Don, uma das sedes da Copa. 
“O futebol deve ser neutro em 
matéria de política e não deve 
ser usado por associações, jo-
gadores, torcedores ou outros 
indivíduos para compartilhar 
declarações políticas”, diz uma 
carta enviada pela federação à 
artista (ANSA).

Arábia Saudita 
criará cadeias para 
motoristas mulheres

Após as mulheres terem con-
seguido permissão para dirigir 
na Arábia Saudita, o governo do 
país revelou que criará centros 
de detenção especializados para 
motoristas do sexo feminino que 
cometerem infrações de trânsito. 
De acordo com a legislação saudita, 
as pessoas que violam normas de 
trânsito, como avançar o sinal ver-
melho, por exemplo, são punidas 
com prisão de até dois dias. 

A pena será aplicada da mesma 
forma para mulheres e homens. 
Em uma sessão liderada pelo rei 
Salman bin Abdulaziz, foi decidido 
que, enquanto os centros femininos 
não estiverem prontos, as mulheres 
infratoras cumprirão as penas em 
instituições de serviços sociais.

Elas poderão dirigir na Arábia 
Saudita a partir do próximo dia 
24, e o país já começou a entregar 
as primeiras carteiras de motorista 
para cidadãs.

A permissão faz parte de uma 
série de aberturas promovidas pelo 
príncipe herdeiro Mohammad bin 
Salman, que também autorizou as 
mulheres a se alistarem no Exército 
e a abrir negócios próprios sem 
o aval do “guardião” da família 
(ANSA).

Alemanha mantém 
liderança no ranking 
da Fifa

A uma semana do início da 
Copa do Mundo, a Alemanha, 
atual campeã do torneio, 
se mantém na liderança do 
ranking da Fifa, apesar da 
recente derrota para a Áustria 
em um amistoso. A última 
classifi cação antes do Mun-
dial foi divulgada ontem (7) 
e não traz mudanças nas sete 
primeiras posições: após a 
Alemanha, aparecem Brasil, 
Bélgica, Portugal, Argentina, 
Suíça e França.

Já a Polônia ganhou duas 
posições e subiu para oitavo 
lugar, à frente de Chile, que 
está fora da Copa, e Espanha, 
que caiu dois lugares. Por sua 
vez, a Itália, que também assis-
tirá ao Mundial pela TV, subiu 
da 20ª para a 19ª colocação. A 
anfi triã Rússia, por outro lado, 
piorou ainda mais seu recorde 
negativo e caiu de 66º para 70º 
lugar. A seleção da casa tem a 
pior classifi cação entre as 32 
que disputarão a Copa (ANSA).

O debate sobre a proibição 
de produtos plásticos des-
cartáveis, que vem ganhando 
força na União Europeia, serve 
de exemplo para o Brasil. A 
avaliação é da representante 
no Brasil do Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (ONU Meio Ambien-
te), Denise Hamú. “Não é só 
para alarmar a todos, mas pra 
mostrar e conscientizar que 
uma ação simples, de usar um 
material por três segundos, vai 
impactar na natureza ou no 
oceano por 200 anos”, diz ela.

No Brasil, o desafi o atual é 
conscientizar os municípios. 
A questão territorial, segundo 
Denise, difi culta a implementa-
ção de políticas de abrangência 
nacional envolvendo os pro-
dutos plásticos. Entretanto,  
alerta se tratar de uma questão 
urgente para um país que pos-
sui mais de 9 mil km de litoral. 
“Se não fi zermos nada agora, 
daqui a 50 anos teremos mais 
plástico no mar do que peixes”.

Se nada for feito, daqui a 50 anos teremos mais plástico no mar 

do que peixes.

Conseguir vaga em creches é difícil em diversas localidades.

Por lei, até 2016, o país teria 
que universalizar a pré-
-escola e o ensino médio. 

As metas, no entanto, não foram 
cumpridas, de acordo com o 
relatório do 2º Ciclo de Moni-
toramento das Metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
divulgado ontem (7) pelo Inep.

Na pré-escola, que atende 
crianças de 4 e 5 anos, 91,5% 
delas estavam matriculadas em 
2016. Em 2014, quando o PNE 
começou a vigorar, a porcenta-
gem de atendimento era 89,1% 
e havia 604 mil crianças fora da 
escola. Em 2016, esse número 
caiu para 450 mil. O PNE esta-
belece metas e estratégias para 
melhorar a educação desde o en-
sino infantil até a pós-graduação. 

O plano deve ser integralmente 
cumprido até 2024, mas até 
lá estão previstos dispositivos 
intermediários que viabilizarão 
a execução da lei. Caso a ten-
dência de crescimento do Brasil 

Copa do Mundo modifi cará expediente no STF e em outros 

tribunais.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) informou ontem 
(7), em Brasília, que o Poder 
Judiciário terá expediente 
reduzido nos dias úteis em 
que haverá jogos da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo 
da Rússia, que começa dia 14. 
Em pelo menos 40 tribunais 
espalhados pelo país, incluin-
do os tribunais superiores e o 
STF, não haverá expediente 
no turno em que ocorrer os 
jogos, havendo, com isso, a 
suspensão do atendimento 
ao público.

No dia 22 de junho, quando a 
Seleção enfrenta a Costa Risca, 
à 9h no horário de Brasília, o 
atendimento ao público no CNJ 
e no STF ocorrerá somente a 
partir da tarde, entre 13h30 e 
19h. Em 27 de junho, data em 
que o Brasil enfrenta a Sérvia às 
15h, o atendimento começará 
às 7h30 e será interrompido às 
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Mais crianças estão na escola, mas 
ainda é preciso incluir 1,9 milhão

O Brasil aumentou a porcentagem de crianças e adolescentes na escola, mas ainda precisa incluir pelo 
menos 1,95 milhão de pessoas entre 4 e 16 anos nos sistemas de ensino

O atendimento de crianças 
de até 3 anos de idade precisa 
aumentar. A lei estabelece que, 
até 2024, 50% das crianças de 
até 3 anos estejam matriculadas 
em creches. Em 2016, essa 
porcentagem chegou a 31,9%. 
Para atingir a meta, é necessário 
incluir, 1,9 milhão de crianças. 
Conseguir vaga em creches é 
difícil em diversas localidades, 
e pais e responsáveis precisam 
enfrentar longas fi las para ter 
acesso ao ensino público para 
as crianças.

O PNE estabelece ainda que 
até 2024, 100% das crianças 
e adolescentes de 4 a 17 anos 
com defi ciência, transtornos 
globais do desenvolvimento e 
altas habilidades e superdo-
tação estejam matriculadas, 
preferencialmente no ensi-
no regular, com tratamento 
educacional especializado. O 
atendimento chegou a 90,9% 
em 2017 (ABr).

se mantenha, o relatório aponta 
que a meta será cumprida entre 
2018 e 2020.

O país teria que universalizar 
também o atendimento dos 
estudantes de 15 a 17 anos, que 
deveriam estar cursando o ensi-
no médio – muitos estão ainda no 
ensino fundamental. Nessa faixa 

etária, o atendimento chegou a 
91,3% em 2017 – 900 mil estão 
fora da escola e não concluíram 
o ensino básico. Diferentemente 
da educação infantil, em que a 
oferta é o maior entrave para a 
inclusão, entre os adolescentes, 
o que predomina nessa faixa é o 
abandono escolar. 

Brasil deve seguir debate 
sobre plásticos descartáveis

Na semana passada, a Comis-
são Europeia propôs a proibição 
da comercialização de produtos 
de plástico descartáveis que 
são usados apenas uma vez e 
que possuem alternativas com 
materiais ambientalmente 
mais sustentáveis ou biode-
gradáveis. Entre eles, estão 
cotonetes, canudos, garrafas, 
mexedores de café e talheres.

A proposta foi motivada pela 
preocupação com o acúmulo 
de lixo nos oceanos, que co-
loca em risco a vida marinha. 
Também foi sugerida uma 
meta segundo a qual os países 
do bloco fi cariam comprome-
tidos com iniciativas que os 
tornem capazes de coletar 
e reciclar 90% das garrafas 
plásticas até 2025 (ABr).

Judiciário reduz expediente 
em dias de jogos

13h. Nos demais tribunais, o ho-
rário de atendimento em dias de 
jogos da Seleção o horário deve 
ser semelhante - entre às 13h 
e às 19h - quando as partidas 
forem pela manhã, e de 15h às 
19h quando forem à tarde.

Em todos os casos, mesmo 
sem atendimento ao público, 
os servidores poderão optar por 

cumprir a jornada normal, caso 
contrário terão de compensar 
as horas não trabalhadas em 
outro dia. Nos dias dos jogos 
da Seleção Brasileira, os prazos 
processuais serão prorrogados 
para o dia útil seguinte, sendo 
prevista também a remarcação 
de audiências que estavam pre-
vistas para essas datas (ABr).

A uma semana da 
abertura, Copa convive 
com sombra da Ucrânia



Caminhoneiros dão tiro no 
pé ao repetir erro histórico
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A -  A Maior Equipe
As rádios do Grupo Bandeirantes e suas afi liadas terão a maior equipe 
do rádio brasileiro na Rússia para a cobertura da Copa do Mundo. O time 
que entrará em campo já está escalado. Treze profi ssionais estarão no 
país para acompanhar o mundial: José Silvério, Ulisses Costa, Bernardo 
Ramos, Ricardo Capriotti, Eduardo Barão, João Paulo Cappellanes, Fábio 
França, Arthur Covre, André Coutinho, Jean Pierre Vandresen, Marcelo 
Cruz, João Bicev e Vitoria Goncharenko. No Brasil, outros 30 profi ssionais 
estarão diretamente envolvidos na cobertura da competição, entre eles 
José Luiz Datena, Milton Neves, Elia Junior, Dirceu Marchioli, Claudio 
Zaidan, Renato Rainha, Rogério Assis, Fábio Piperno e Bruno Camarão. 

B - Saúde para a Humanidade
A Johnson & Johnson acaba de divulgar seu relatório anual “Saúde para a 
Humanidade”, destacando os principais avanços da companhia em 2017 
em direção a seus compromissos sociais, ambientais e de governança 
para continuar trabalhando na missão de transformar a trajetória da 
saúde para humanidade. Analisando todas as suas práticas de negócios, 
a empresa compartilhou importantes iniciativas na promoção da saúde 
de pacientes, consumidores, funcionários e comunidades locais. O 
relatório revela como a companhia está se esforçando para erradicar e 
prevenir doenças, inovar na assistência e na forma de melhorar a saúde, 
além de colocar mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos. 
Disponível em inglês, espanhol, francês, português, chinês e japonês, 
em:  (http://healthforhumanityreport.jnj.com/).

C - NF Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no site 
(www.nfp.fazenda.sp.gov.br) os bilhetes com que irão concorrer ao sorteio 
de junho. A 115ª extração do programa distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 
prêmios.Participam do sorteio os 8.666.885 consumidores cadastrados que 
efetuaram compras no mês de fevereiro e solicitaram notas fi scais com CPF 
e 4.371 condomínios que indicaram seus CNPJs nos cupons fi scais. No total, 
foram gerados 71.824.980 bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 prê-
mios no valor total de R$ 5,7 milhões. As 2.468 entidades sem fi ns lucrativos 
que receberam doações de notas fi scais de compras realizadas em fevereiro, 
participam do sorteio exclusivo deste mês com 251.371 bilhetes eletrônicos. 

D - Concurso de Fotografi a
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Fundação SOS 

Mata Atlântica abre inscrições para seu Concurso de Fotografi a. Qualquer 
pessoa maior de 18 anos e residente no Brasil pode concorrer com até 
cinco trabalhos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site 
(www.concursososma.com.br) até 5 de agosto. A iniciativa é patroci-
nada pela Sanofi , empresa farmacêutica que tem como estratégia de 
Responsabilidade Corporativa a gestão responsável da água. O evento 
objetiva estimular a observação e valorização da Mata Atlântica por meio 
da fotografi a. Entre os critérios de avaliação estão qualidade técnica, 
composição, originalidade e impacto. Não serão aceitos trabalhos já 
premiados, manipulados ou fotomontagens. 

E - Certifi cou, Acelerou
A Serasa Experian lançou a campanha “Certifi cou, Acelerou”, focada nos 
contadores e clientes que irão comprar ou renovar o produto Certifi cado 
Digital nos próximos meses. A ação prevê sorteio de um Ford Mustang 
GT zero km, além de 16 sorteios semanais no valor de R$ 2,5 mil, sendo o 
primeiro no próximo dia 12. Podem participar contadores e clientes que 
comprem ou renovem o certifi cado digital Serasa Experian (tipo e-CPF, 
e-CNPJ, NF-e, e-Simples, e-Juridico e e-Saude, com validades de 12, 24 
e 36 meses). Ao fi nalizar a compra, os contadores e clientes recebem 
seu número de protocolo para cadastro no site (https://serasa.certifi cado 
digital.com.br/?utm_source=pr&utm_campaign=certifi cou_acelerou) e 
passam a concorrer aos prêmios. 

F - Escolinha do Real
O Rio Quente Resorts, complexo turístico com sete hotéis e 24 horas de 
lazer e entretenimento no estado de Goiás, recebe pela primeira vez a 
escolinha de futebol do clube espanhol, Real Madrid, no período de 15 a 
22 de julho com programas de treinamentos direcionados para crianças 
e adolescentes, com idade entre 8 e 13 anos, tanto para meninos quanto 
para meninas. O projeto é desenvolvido com a metodologia do time 
espanhol e adaptado aos objetivos dos participantes. Os treinamentos 
serão dirigidos por técnicos ofi ciais do Real Madrid – auxiliados por 
técnicos locais – que, por meio de seus conhecimentos, compartilharão 
uma experiência única para o grupo de crianças e adolescentes. Mais 
informações: (http://rioquenteresorts.com.br/eventos-especiais).

G - Mercado de Impressão 3D 
Nos próximos dias 11 e 12, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece a ‘Inside 3D Printing Conference & Expo’, que objetiva ofe-

recer aos visitantes uma programação com exposições e congressos, 
ministrados por especialistas do setor. Os participantes conhecerão 
aplicações empresariais da impressão 3D e assistirão a demonstrações 
das últimas novidades em impressoras e serviços, incluindo programas 
para projetistas, artistas e fabricantes. Estima-se que, até 2027, 10% de 
tudo o que for produzido no mundo será impresso em 3D. A tendência 
de crescimento se dá por conta dos desenvolvimentos de novos produtos 
que podem ser impressos (plásticos, metais e cerâmicas), assim como 
a demanda dos mercados por produtos sofi sticados e de precisão. Mais 
informações: (https://inside3dprinting.com). 

H - Contabilidade e Auditoria
O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) promove, 
nos próximos dias 11 e 12, a 8ª Conferência Brasileira de Contabilidade 
e Auditoria Independente. O evento, que acontece no Teatro Bradesco, 
conta com a presença de representantes do mercado, da academia e de 
órgãos governamentais. É um marco para o setor e irá abordar assuntos 
fundamentais, levando informação de alto nível e signifi cativa contribuição 
técnica aos profi ssionais da Contabilidade. Serão abrodadas questões 
da tecnologia, dos riscos cibernéticos, da ética e da transparência, da 
convergência às normas internacionais, dentre outras. Mais informações: 
(http://www.ibracon.com.br/conferencia/edicao8/index.php).

I - Mulheres no Esporte
Neste fi nal de semana, dias 9 e 10, no auditório da escola THE360, na 
Vila Clementino, acontece a 2ª Edição do Curso ‘Mulheres na Gestão 
do Esporte’. Serão ao todo oito palestras ministradas por mulheres que 
atuam com comunicação, jornalismo, futebol feminino, direito, marketing 
de relacionamento e eSports, o evento objetiva promover a inserção 
feminina na área do esporte. Reune profi ssionais de áreas como Bia e 
Branca Feres (ex-atletas olímpicas do nado sincronizado), Alinne Fanelli 
(repórter do jornal Agora São Paulo) e Mariany Nonaka (advogada da 
Confederação Brasileira de Rugby). Mostrará a importância do esporte 
como uma plataforma poderosa de emancipação e desenvolvimento de 
competências para os desafi os da atualidade. Informações e inscrições: 
(https://the360.com.br/cursos/mge).

J - Cidade Exportadora
Segundo a prefeitura da cidade de São José dos Campos, a região ad-
ministrativa do município foi uma das responsáveis pela retomada de 
investimentos no Brasil em 2017, após o PIB local ter expansão de 3,6% 
no ano passado, enquanto a média nacional fi cou em 1%. Grande parte 
do potencial de negócios se deve ao mercado de comércio exterior: ela 
cestá entre as maiores exportadoras do Brasil, com uma média de US$ 
4 bilhões em produtos vendidos ao exterior por ano. De acordo com 
dados da Fiesp, somente no primeiro semestre de 2017, por exemplo, 
a cidade foi a líder de exportações de todo o estado, atingindo a marca 
de US$ 4,3 bilhões, um avanço de 48% se comparado ao mesmo período 
do ano anterior.

A -  A Maior Equipe
As rádios do Grupo Bandeirantes e suas afi liadas terão a maior equipe 

Mata Atlântica abre inscriçõespara seu Concurso de Fotografi a. Qualquer 
pessoa maior de 18 anos e residente no Brasil pode concorrer com até 
cinco trabalhos As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site

Analisando o passado 

recente do Brasil, é 

fácil enxergar como 

tem sido desfavorável a 

relação entre políticos e 

empresários

Principalmente no que 
tange o oferecimen-
to de serviços, sejam 

eles públicos ou comerciais. 
Desta forma, apesar de ser 
compreensível o movimento 
dos caminhoneiros contra 
os impostos abusivos sobre 
os combustíveis, a categoria 
parece cometer um grande 
equívoco com a reivindicação 
de uma tabela de valores mí-
nimos de frete.

A medida, divulgada pelo 
governo federal, promulga, 
em “caráter obrigatório para 
o mercado de fretes do país”, 
preços mínimos definidos 
de acordo com o quilômetro 
rodado. Com isso, foi dado o 
primeiro passo em direção ao 
fatiamento do mercado entre 
as grandes transportadoras. 
Com certeza isso resultará, 
dentro de poucos anos, na 
exclusão dos caminhoneiros 
autônomos, que terão difi cul-
dades para conseguir sobre-
viver, além da cobrança de 
preços abusivos e da corrupção 
generalizada, algo que hoje 
vemos acontecer no segmento 
de transporte de passageiros.

Para exemplifi car, vejamos: 
se o preço do frete for o mesmo, 
quais serão as chances de um 
autônomo competir com uma 
grande empresa? Por sua vez, 
a grande empresa conta com 
vendedores profissionais, 
além de uma malha de cober-
tura mais ampla, frequências 
regulares e condições de pa-
gamento mais favoráveis. Já 
o autônomo tem apenas seu 
próprio trabalho a oferecer.

Os caminhoneiros autôno-
mos, então, estarão proibidos 
de oferecer preços menores 
para competir com as grandes 
empresas. Aos poucos, eles 
serão forçados a abandonar a 
profi ssão, ou pior, serão agre-
gados das grandes empresas, 
trabalhando mais e ganhando 
menos. Pouco a pouco, a 
participação de mercado das 
grandes empresas irá crescer. 

Nos bastidores, os maiores em-
presários irão combinar entre 
si o fatiamento do mercado de 
frete e transporte brasileiro. 
Quatro ou cinco famílias, em 
conjunto, farão lobby por 
preços mínimos cada vez mais 
altos. As portas estarão abertas 
para a corrupção.

Por fi m, os clientes irão arcar 
com valores de frete abusivos, 
que serão repassados aos 
custos de todos os produtos 
distribuídos via transporte 
rodoviário, enquanto grandes 
empresários lucram alto. Tais 
previsões podem parecer 
apocalípticas, porém foi jus-
tamente o que aconteceu no 
transporte de passageiros, 
passo a passo, pouco a pouco. 
Nas rodoviárias do Brasil, onde 
atuam apenas concessionárias, 
quase não há mais pequenas 
empresas, e quase não há mais 
alternativas. O que se vê são 
grandes corporações e preços 
abusivos.

É importante ressaltar as 
dificuldades vividas pelos 
caminhoneiros e considerar a 
coragem em se rebelar contra 
impostos abusivos. Entretan-
to, os últimos anos não foram 
fáceis para nenhuma categoria. 
Assolados por uma crise sem 
precedentes, pequenos em-
presários de todos os setores 
trabalham no vermelho. Além 
disso, são 13 milhões de desem-
pregados em todo o país, das 
mais diversas profi ssões. Se 
todos os setores pressionarem 
por tabelas de preços mínimos, 
teremos o retorno do plano 
cruzado e da infl ação.

Sob nosso ponto de vista, 
uma alternativa seria uma 
associação dos caminhoneiros 
autônomos, que negociasse em 
conjunto, buscando melhores 
condições à categoria, porém 
mantendo livres aqueles que 
optassem por praticar seus 
próprios preços. Tabelar o frete 
mínimo é o caminho para o 
clientelismo, para a corrupção 
e para a formação de um cartel 
entre as grandes empresas. 

O Brasil já cometeu esse 
erro e não seria inteligente 
insistir nele.

(*) - É engenheiro aeronáutico pelo 
ITA , cofundador e CEO da Buser, 

empresa que une passageiros com 
destino em comum para fretar ônibus 

(www.buser.com.br).

Marcelo Abritta (*)

O desconto no preço do diesel deve chegar às bombas 

até o fi m do mês.

Ele explicou que parte da 
composição do óleo co-
mercializado atualmente 

está com o preço defi nido na 
quinzena anterior ao reajuste 
dado depois da paralisação dos 
caminhoneiros.

A previsão é que os estoques 
de diesel com o novo preço 
já sejam disponibilizados nas 
bombas a partir da segunda 
quinzena de junho. O ministro 
reiterou que o governo vai 
cumprir o acordo fi rmado com 
os caminhoneiros, mas há um 
“processo em andamento” até o 
desconto chegar na ponta para 
o consumidor.

“Do dia 16 [de junho] em 

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) registrou infl ação de 1,64% em maio, percen-
tual superior aos apurados no mês anterior (0,93%) 
e em maio de 2017 (0,51%). Com este resultado, o 
índice já acumula alta de 3,91% no ano e 5,2% em 
12 meses. Os dados foram divulgados pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

A alta da taxa de abril para maio foi puxada prin-

cipalmente pelos preços no atacado, medidos pelo 
Índice de Preços ao Produtor Amplo, que subiram 
2,35% em maio, ante uma infl ação de 1,26% em abril.  
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, 
também teve alta na taxa, ao passar de 0,34% em abril 
para 0,41% em maio. Por outro lado, o Índice Nacional 
de Custo da Construção teve uma queda na taxa, ao 
passar de 0,29% em abril para 0,23% em maio.

Atualmente, o piso dos professores é R$ 2.298,80.

Professores de escolas 
públicas ganham, em mé-
dia, 74,8% do que ganham 
profi ssionais assalariados de 
outras áreas, ou seja, cerca 
de 25% a menos, de acordo 
com o relatório do 2º Ciclo de 
Monitoramento das Metas do 
Plano Nacional de Educação 
(PNE). Divulgado ontem (7) 
pelo Inep, o relatório mostra 
que essa porcentagem subiu 
desde 2002 quando era 65,2%.

Equiparar o rendimento 
médio bruto mensal dos pro-
fessores de nível superior com 
o dos demais profi ssionais de 
formação equivalente até 2020 
é uma das metas do PNE. O 
plano estabelece metas e es-
tratégias para melhorar a edu-
cação desde o ensino infantil 
até a pós-graduação e deve 
ser integralmente cumprido 
até 2024. Até lá, entretanto, 
estão previstos dispositivos 
intermediários que viabiliza-
rão a execução da lei.

Apesar de ter havido um 
crescimento na equiparação 
salarial, o relatório faz uma 
ressalva: o salário dos demais 
profi ssionais teve perda real 
de 11,1% entre 2012 e 2017. 

São Paulo é a mais 
ameaçada em sua 
produção econômica

A Lloyd’s, especialista mun-
dial em mercado de seguros e 
resseguros, está divulgando a 
sua pesquisa CityRisk Index, 
no qual analisa 22 riscos que 
ameaçam 279 cidades ao redor 
do mundo e o potencial de per-
das que eles podem causar - um 
número que chega a US$ 320 
bilhões por ano do PIB global.

Entre as cidades latino-ame-
ricanas, São Paulo se encontra 
na segunda posição entre as 
mais ameaçadas, com US$ 6,54 
bilhões da sua produção eco-
nômica em risco por ano, atrás 
apenas da Cidade do México. O 
Rio de Janeiro, com US$ 2,72 
bilhões por ano em risco, fi ca 
em quinto lugar, com Brasília 
em décimo (US$ 1,29 bilhão).

Entre as três principais 
ameaças que pairam a capital 
paulista se encontram: quebra 
no mercado (US$ 2,98 bilhões; 
o segundo maior valor entre 
todas as cidades analisadas), 
confl itos civis (US$0,83 bilhão) 
e o default soberano (US$ 0,82 
bilhão; o segundo maior valor 
entre as cidades analisadas).

Esta última ameaça também 
aparece com destaque nas 
outras cidades brasileiras, em 
parte devido ao cenário de 
saída de uma forte depressão, 
em conjunto com a indefi nição 
política por conta das eleições 
presidenciais. Em comparação, 
cidades como Cidade do Mé-
xico e Lima são mais afetadas 
por ameaças naturais, como 
tempestades tropicais e ter-
remotos.

Fonte e mais informações:
(www.lloyds.com/cityriskindex).
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Desconto para o diesel deve 
chegar às bombas este mês

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafi rmou ontem (7), em Brasília, que o desconto de 46 
centavos no preço do diesel deve chegar às bombas no fi m de junho

participar de evento de lança-
mento do portal Normas.Gov, 
na sede da Imprensa Nacional.

Padilha negou que o governo 
possa editar uma MP exclusiva 
para tratar da questão da anistia 
das multas aplicadas aos ca-
minhoneiros durante a greve. 
A possibilidade foi levantada 
no Congresso pelo relator do 
projeto que regulamenta o 
transporte de cargas no país, 
deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP). Padilha concluiu 
que “o Congresso trabalha como 
legislador e o Executivo como 
Executivo, não há esse com-
promisso de edição de medida 
provisória” (ABr).

diante, já começa a pegar a 
projeção dos preços reduzidos 
agora do dia 1º a 15 de junho. 
E do dia 16 a 30 de junho já 

vai ter uma nova projeção e, aí 
sim, presumo, todos os postos 
estarão com os 46 centavos na 
bomba”, disse Padilha, antes de 

Professores ganham 25% menos 
que profi ssionais de outras áreas

Nesse período, os professores
tiveram um acréscimo real na 

renda de 2%, experimentando 
“modesto avanço”. Os salários 
brutos mais altos constatados 
em 2017 eram os do Distrito 
Federal, R$ 6.661,07 e de Ro-
raima, R$ 4.743,04. Os menores 
eram os do Ceará, R$ 2.555,37 
e Alagoas, R$ 2.754,91. No ano 
passado, o piso dos professores 
era R$ 2.135,64.

Atualmente, o piso é R$ 
2.298,80. Trata-se do mínimo 
a ser pago para profi ssionais 
em início de carreira, com for-

mação de nível médio e carga 
horária de 40 horas semanais. 
O relatório mostra ainda que 
muitos professores não são 
formados na área que lecio-
nam. Em 2016, na educação 
infantil, 53,4% não tinham 
formação superior adequada 
à área que atuam. No ensino 
fundamental, o percentual 
chegava a 49,1% nos anos 
fi nais, do 6º ao 9º ano e 41% 
nos anos iniciais, do 1º ao 5º 
ano. No ensino médio, 39,6% 
não tinham formação adequa-
da (ABr).

IGP-DI registra infl ação de 1,64% em maio
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Uma abertura 
comercial inteligente

Há décadas temos 

estudado a questão do 

desenvolvimento do 

País e do crescimento da 

indústria e em todos os 

debates

A maior abertura do Brasil 
ao comércio internacio-
nal com redução linear 

de alíquotas  do imposto de 
importação como tem sido 
defendida publicamente por 
representantes do governo, 
não se caracteriza como  uma 
solução absolutamente razoá-
vel para a inserção do Brasil no 
livre comércio. A conclusão é 
que a questão central não está 
na simples redução da alíquota 
em si, mas essencialmente 
chegar-se a condições de com-
petição isonômicas. 

Para reduzir os custos dos 
investimentos e aumentar a 
competitividade da indústria 
brasileira, além de ampliar 
o comércio internacional, 
representantes do governo e 
alguns economistas defendem 
sumariamente a maior aber-
tura comercial da economia. 
As alternativas seriam a am-
pliação de acordos bilaterais 
e multilaterais, a participação 
mais efetiva junto à OCDE 
(Organização para a Coope-
ração e o Desenvolvimen-
to Econômico) e ao ICSID 
(Centro Internacional para a 
Arbitragem de Disputas sobre 
Investimentos). 

Afora isso, como é patente, 
advogam a simples redução das 
tarifas alfandegárias. A ideia, 
com essas medidas, seria redu-
zir os custos dos investimentos 
e aumentar a produtividade da 
indústria brasileira, além de 
ampliar o comércio internacio-
nal. São soluções simples para 
problemas complexos. 

Nós, da ABIMAQ que repre-
sentamos 12% do total das 
exportações de manufatura-
dos do Brasil somos a favor 
da abertura comercial do país. 
No entanto, não podemos pro-
mover uma abertura comercial 
unilateral de forma ingênua, 
não adianta promover uma 
abertura sem antes cuidarmos 
para que as condições de com-
petição sejam iguais.

Ter como prioridade a aber-
tura comercial sem antes eli-
minar as assimetrias será um 
grande equívoco. A chance de 
não funcionar é enorme. Por 
essa razão, defendemos que 
antes, o Brasil priorize uma 

agenda de competitividade, 
começando pelas reformas da 
Previdência, Tributária e que 
desonere os investimentos e 
as exportações. São neces-
sárias também taxas de juros 
civilizadas para o capital de 
giro das empresas e para os 
investimentos, além de câmbio 
competitivo e previsível.

Aliás, o Brasil é o único 
país do mundo que tributa 
investimentos e que exporta 
tributos, através dos impostos 
não recuperáveis na cadeia 
produtiva. Nunca defendemos 
políticas protecionistas, mas 
sim, a isonomia na competi-
ção com nossos concorrentes 
internacionais.

Fica evidente que cada 
um destes itens impacta a 
competitividade da produção 
brasileira muito mais do que o 
imposto de importação o que, 
por consequência, torna a pro-
posta do governo sem grande 
efi ciência para o problema em 
questão.

O objetivo de aumentar a 
competitividade da indústria 
brasileira é louvável e tem que 
ser perseguido, intervindo, 
primeiramente, nos itens que 
mais impactam o custo do 
produto brasileiro, eliminadas 
então as assimetrias, a redução 
do imposto de importação, 
obedecendo a escalada tarifá-
ria, trará a resposta almejada 
pelo governo.

Na verdade, precisamos 
de um projeto de país, com 
representantes políticos que 
pensem nas próximas gera-
ções, deixando um legado onde 
tenhamos a valorização dos 
nossos potenciais e com isso 
um crescimento compatível 
com nossas necessidades, 
tamanho e importância.

Precisamos, portanto, como 
já mencionado, persistir na 
implementação das reformas 
estruturais: da previdência, 
tributária e política, pois se-
rão elas, efetivamente, que 
irão fazer a diferença e dar à 
indústria isonomia e condições 
de voltar a investir e contratar, 
contribuindo para diminuir o 
desemprego no país, dando 
dignidade para um universo 
ainda superior a 13,7 milhões 
de trabalhadores que precisam 
voltar a trabalhar e contribuir 
com a construção de um futuro 
melhor a todos os brasileiros.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da Indústria

de Máquinas.

João Carlos Marchesan (*)

O diretor-geral da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, afi rmou ontem 
(7) que não haverá intervenção 
da agência na política de preços 
de derivados de petróleo da Pe-
trobras ou de outras empresas. 
Décio discursou na abertura da 
4ª Rodada de Partilha do Pré-
-sal. “Não há intervenção e não 
haverá. A formação de preços 
é e continuará sendo livre. A 
ANP não interfere e jamais 
vai interferir na indústria”, 
enfatizou Décio, dizendo que 
a Petrobras e todos os outros 
atores do mercado terão liber-
dade na formação de preços.

O diretor-geral argumentou 
que a ANP convocou uma 
consulta pública para discutir 
a periodicidade dos reajustes 
de preços, porque houve uma 
manifestação de descontenta-
mento da sociedade. Segundo 
ele, isso não signifi ca que há 

Diretor-geral da ANP, Décio Oddone.

Senado aprova 
embaixador que ajudou 
na fuga de boliviano

Responsável pela retirada de La 
Paz para o Brasil do então senador 
boliviano Roger Pinto Molina, o 
diplomata Eduardo Saboia será em-
baixador no Japão. O Senado aprovou 
a indicação do seu nome por 41 votos 
a favor, oito contra e uma abstenção. 
Em 2013, Saboia organizou a retirada 
da Bolívia por terra até o Brasil do 
senador, após avisar ao governo bra-
sileiro que havia riscos à integridade 
física do parlamentar. Pinto Molina 
fi cou 455 dias abrigado na Embaixada 
do Brasil em La Paz.

Opositor do governo do presiden-
te Evo Morales, Pinto Molina não 
obteve salvo-conduto para deixar a 
Bolívia e vir para o Brasil. O processo 
envolvendo a retirada do senador 
provocou, em 2015, uma punição 
ao diplomata brasileiro. Ele foi sus-
penso por 20 dias das atividades no 
Ministério das Relações Exteriores. 
Há dois anos, Saboia foi promovido 
a embaixador. A indicação dividiu os 
votos dos senadores. O senador José 
Serra, ex-ministro das Relações Exte-
riores, elogiou o currículo de Saboia 
e lembrou que ele foi o responsável 
pela promoção do diplomata. A sena-
dora Vanessa Graziottin (PCdoB-AM) 
criticou a quebra de hierarquia feita 
por Eduardo Saboia e classifi cou 
o episódio de “fuga fantástica”. O 
senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
defendeu o diplomata.

Saboia vai substituir o atual embai-
xador em Tóquio, André Corrêa do 
Lago. Em abril, o governo japonês 
concedeu o chamado agrément ao 
diplomata que é a confi rmação da 
indicação de um embaixador estran-
geiro para exercer as funções (ABr). 

Ministro libera bens 
de Sergio Gabrielli

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do STF, liberou os bens do ex-
-presidente da Petrobras, José Sergio 
Gabrielli, que estavam bloqueados 
desde agosto de 2016 pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). O bloqueio 
se deu no processo em que o TCU 
apura desvio de recursos públicos 
na construção da Refi naria Abreu 
e Lima (Rnest), da Petrobras, em 
Pernambuco. 

Gabrielli foi considerado negligente 
pelo tribunal de contas, por não ter 
investigado indícios de superfatura-
mento nas obras. Apesar de a indispo-
nibilidade dos bens ter prazo previsto 
de um ano, a medida continuava em 
vigor. A decisão liminar (provisória) 
pedida ao STF por Grabrielli aguar-
dava desde fevereiro do ano passado 
para ser decidida. Ainda em 2016, o 
ministro do STF, Marco Aurélio Mello, 
desbloqueou bens das construtoras 
Odebrecht e OAS, investigadas no 
mesmo caso.

Para a defesa de Gabrielli, as 
diferentes decisões liberando os 
bloqueios determinados pelo TCU 
demonstram que o tribunal de contas 
age “sistematicamente de forma te-
merária”, ao determinar o sequestro 
de bens “sem nenhum fundamento”. 
Por ser liminar, a decisão em benefício 
do ex-presidente da Petrobras ainda 
deve ter seu mérito fi nal discutido 
por uma das Turmas do STF e pelo 
plenário do Supremo (ABr).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou, 
em decisão fi nal, projeto do se-
nador José Serra (PSDB-SP) 
que estabelece novas regras 
para celebração, controle e 
rescisão de contratos de ges-
tão do poder público com or-
ganizações sociais. A proposta 
foi alterada por substitutivo 
do relator, senador Wilder 
Morais (DEM-GO). A intenção 
é realizar uma “reforma” na lei 
que regula a qualifi cação de 
entidades como organizações 
sociais. 

Serra acredita ser neces-
sário promover ajustes, para 
fazer com que essas organiza-
ções e os contratos de gestão 
a elas vinculados sejam nor-
teados pela “transparência, 
idoneidade e impessoalidade”. 
As mudanças sugeridas estão 
baseadas em entendimentos 
recentes do STF e do TCU. 
Dentre as alterações, a fi xa-
ção de teto de remuneração 
para os dirigentes; realização 
de convocação pública para 

Senador José Serra (PSDB-SP), autor do projeto.

O presidente da CPI dos 
Maus-Tratos, senador Magno 
Malta (PR-ES) defendeu a pena 
de prisão perpétua para crimi-
nosos que estupram crianças 
e adolescentes. O parlamen-
tar aproveitou para relatar os 
dois dias em que esteve no 
Ministério Público do Espírito 
Santo ouvindo autores de cri-
mes de grande repercussão no 
estado. “Precisamos  começar 
a movimentação em defesa da 
prisão perpétua para esse tipo 
de demônio que violenta física, 
espiritual e moralmente uma 
criança”, defendeu.

Também foram aprovados 
outros requerimentos, entre 
eles, um de autoria do sena-
dor José Medeiros (Pode-MT) 
para oitiva de Marcos Goto, 
coordenador-chefe de seleções 
de ginástica, e de Thaís Copini, 
psicóloga que atendia os atle-
tas no Clube Movimento de 
Expansão Social Católica, no 
qual trabalhava o técnico de 
ginástica artística Fernando 
de Carvalho Lopes. Ex-atletas 
do treinador o acusaram de 

abusos sexuais durante vários 
anos em treinos, testes físicos 
e em viagens.

O presidente da CPI informou 
que pretende ouvir na próxima 
semana a jornalista Joana Assis, 
do grupo Globo, que fez repor-
tagem com denúncias contra 
Fernando de Carvalho Lopes. 
Magno disse ainda que a comis-
são fará reuniões para tratar da 
denúncia da existência em São 
Paulo de uma espécie de máfi a 
de elaboração de laudos a favor 
de pais abusadores.

Quatro requerimentos apro-
vados dizem respeito à situação 
da menor I.R.S.. Segundo Mag-
no, ela sofre de doença respira-
tória e passou a viver com o pai, 
depois de longa batalha judicial. 
A mãe denunciou que a fi lha não 
está recebendo o tratamento 
adequado. O pai, por sua vez, 
alegou que a criança não precisa 
de todo tratamento que a mãe 
indica. Serão ouvidos médicos, 
professores da escola onde a 
menina estuda, em Paraty, e 
representantes do Conselho 
Tutelar (Ag.Senado).

Presidente da CPI, senador Magno Malta (PR-ES).

A matéria será enviada ao 
Senado. Duplicata é um tí-
tulo de crédito que, por ter 

força equivalente a uma sentença 
judicial transitada em julgado, 
pode ser executado para cobrar 
débitos decorrentes de operações 
de compra e venda a prazo, o que 
não ocorre com boletos e notas 
promissórias, que precisam ser 
contestados judicialmente.

O texto aprovado é um 
substitutivo do deputado Lelo 
Coimbra (MDB-ES), que dei-
xou de fora a polêmica sobre 
obrigatoriedade, ou não, de 
registro do documento junto 
a cartórios de protesto para a 
execução da dívida amparada 
pela duplicata. Entretanto, 
ele fi xou regras para que os 
tabeliães de protesto partici-
pem do registro centralizado 
da duplicata escritural. Na 
prática, o projeto viabiliza a 
atuação de outras empresas 
especializadas na centralização 
do registro de títulos, como a 
Central de Recebíveis (Cerc) e 
a Bovespa, nesse novo serviço 
de centralizar as informações a 
fi m de evitar fraudes e agilizar 
a negociação das duplicatas.

Deputados aprovaram em Plenário a proposta que pretende evitar fraudes e agilizar

a negociação das duplicatas.
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Câmara aprova projeto que 
regulamenta a emissão de 

duplicatas eletrônicas
O Plenário da Câmara aprovou o projeto do deputado Julio Lopes (PP-RJ), que regulamenta as 
duplicatas eletrônicas

Segundo representante dos 
cartórios, foram protestadas 
cerca de 15,9 milhões de 
duplicatas em todo o País, o 
equivalente a 2% do total em 
circulação no mesmo período 
(R$ 28,3 bilhões), das quais 
10,3 milhões foram pagas. A 
principal vantagem da centra-
lização dos dados desse tipo de 
título, muito usado por peque-
nos e médios comerciantes em 

pagamentos a prazo, é seu uso 
para obtenção de crédito de 
curto prazo, relacionado prin-
cipalmente a capital de giro. 

A eliminação dos riscos de 
fraude pode diminuir o deságio 
cobrado pelo banco para adian-
tar o dinheiro ao detentor da 
duplicata, cuja negociação é livre 
por parte do credor, podendo 
ser dada como pagamento a 
terceiros mediante endosso. Se 

virar lei, a norma entrará em vigor 
120 dias depois de sua publica-
ção. Para o autor do projeto, “o 
avanço do sistema de crédito é 
um esforço necessário do Parla-
mento, e a duplicata eletrônica 
representará um passo igual 
ao do crédito consignado”. “O 
pequeno vendedor poderá des-
contar a duplicata onde queira 
sem se submeter à anuência do 
emissor”, afi rmou (Ag.Senado).

Comissão aprova novas regras em 
contratos com organizações sociais

celebração de contratos de 
gestão; e previsão de pena de 
inidoneidade de dez anos para 
organização desqualifi cada na 
condução desses contratos.

O relator identifi cou grandes 
avanços na revisão proposta 
para contratos de gestão fi rma-
dos entre governos e organiza-
ções sociais. Como exemplos, 
citou a realização de convocação 
pública; a criação de teto remu-
neratório; as regras para resci-

são dos contratos e punição 
das entidades envolvidas em 
atos ilícitos. Mais uma novi-
dade trazida pelo substitutivo 
é determinar a fi scalização 
da execução do contrato de 
gestão pelo controle interno do 
Poder Executivo respectivo, 
bem como pelas instituições 
de controle externo da ad-
ministração pública, como o 
TCU e Ministério Público (Ag.
Senado).

Prisão perpétua para 
estuprador de criança

ANP não vai interferir na formação 
de preços de combustíveis

intenção de intervir na política. 
Décio considerou que o cenário 
ideal será quando as empresas 
tiverem liberdade total para 
defi nir sua política de preços 
com seus acionistas.

O ministro de Minas e Energia, 
Moreira Franco, também defen-
deu a liberdade das empresas na 
formação dos preços praticados 
no mercado e afi rmou que a 

consulta pública vai conduzir 
ao entendimento que os preços 
devem ser formados no merca-
do. “Certamente, se estivésse-
mos vivendo em uma situação 
de mercado em que todas as 
áreas tivessem concorrência, 
não teriamos passado por esse 
problema que passamos, porque 
esse problema não iria existir”, 
disse o ministro (ABr).
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Balanços patrimoniais no período de doze meses findos em 31 de março (Em milhares de Reais)
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos acionistas, interessados e público em geral, as demonstrações financeiras da Serasa S.A. para os exercícios findos em 31 de março de 2018 e de 31 de março de 2017. A Administração da Serasa agradece a todos os seus empregados, clientes, fornecedores, parceiros, acionistas
e todos aqueles que contribuíram para o seu desempenho no exercício 2018/2017 e coloca-se à disposição para qualquer esclarecimentos.

continua...

AtivosAtivosAtivosAtivosAtivos 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 88.963 54.800
Contas a receber de clientes (Nota 6) 467.414 385.925
Insumos para prestação de serviços 854 2.541
Imposto de Renda e contribuição

social a recuperar (Nota 7) 17.710 70.539
Créditos fiscais 4.295 2.991
Despesas antecipadas 16.907 26.098
Outros créditos (Nota 8) 25.394 25.493
Total do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulante 621.537 568.387
Ativo fiscal diferido (Nota 9) 584.480 673.861
Outros créditos (Nota 8) - 1.461
Depósito judicial (Nota 17) 17.646 13.063
Despesas antecipadas 1.082 3.128
Total do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazoTotal do realizável a longo prazo 603.208 691.513
Investimento 241 241
Imobilizado (Nota 11) 207.364 172.480
Intangível (Nota 12) 794.551 756.453
Total do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulante 1.605.364 1.620.687

Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 2.226.901 2.189.074

Serasa S.A.
CNPJ 62.173.620/0001-80
www.serasaexperian.com.br

PassivosPassivosPassivosPassivosPassivos 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017
Fornecedores (Nota 13) 139.583 126.312
Empréstimos (Nota 14) 38.659 42.927
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 116.168 107.246
Receita diferida (Nota 16) 28.134 36.679
Impostos a recolher 28.766 16.762
Dividendos a pagar 72.409 4.471
Contas a pagar (Nota 10) 51.557 49.779
Outras obrigações 8.587 2.915
Total do passivo CirculanteTotal do passivo CirculanteTotal do passivo CirculanteTotal do passivo CirculanteTotal do passivo Circulante 483.863 387.091
Fornecedores (Nota 13) - 6.615
Empréstimos (Nota 14) 800.000 833.923
Provisão para contingências (Nota 17) 46.458 53.363
Receita diferida (Nota 16) 9.237 8.595
Total do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulante 855.695 902.496
Total do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do Passivo 1.339.558 1.289.587
Capital social (Nota 18 a) 174.000 174.000
Reserva de ágio (Nota 18 b) 500.250 500.250
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) 22.008 18.082
Dividendos adicionais propostos (Nota 18 e) 52.902 67.937
Reserva de retenção de lucros 144.742 144.742
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) 4.729 5.764
Ações em tesouraria (11.288) (11.288)
Total do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio LíquidoTotal do Patrimônio Líquido 887.343 899.487
Total do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquidoTotal do passivo e patrimônio líquido 2.226.901 2.189.074

Demonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultado 20182018201820182018 20172017201720172017
Receita líquida de serviços (Nota 19) 2.282.261 2.141.683
Custo dos serviços prestados (Nota 23) (769.118) (688.952)
Lucro bruto 1.513.143 1.452.731
(Despesas) receitas
Com vendas (Nota 23) (170.845) (188.872)
Gerais e administrativas (Nota 23) (584.838) (531.194)
Outras (despesas) / receitas operacionais (Nota 22) 22.394 24.093
Resultado antes do resultado financeiro e impostos 779.854 756.758
Receitas financeiras (Nota 24) 25.412 36.689
Despesas financeiras (Nota 24) (127.274) (145.799)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 677.992 647.648
Corrente (Nota 9) (118.527) (48.259)
Diferido (Nota 9) (89.381) (148.788)
Lucro líquido do exercício 470.084 450.601
Lucro básico e diluído por ação do capital social - R$ 126,28 121,05

Demonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixa 20182018201820182018 20172017201720172017
Fluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercícioLucro líquido do exercício 470.084 450.601
AjustesAjustesAjustesAjustesAjustes
Depreciação e amortização (Nota 22) 252.986 227.575
Imposto de renda e contribuição social 89.381 148.788
Despesa de juros sobre mútuos (Nota 14) 128.172 136.321
Custo residual de imobilizado e intangível baixados ou alienados (Nota 11 e 12) 104.717 40.946
Constituição (reversão) de provisão para devedores duvidosos (Nota 6) 18.830 19.416
Constituição (reversão) de provisão para cancelamentos e descontos (Nota 6) (4.508) 4.508
Constituição (reversão) de provisão para contingências (Nota 17) (6.905) 226
Constituição (reversão) de provisão para remuneração com

base em ações (Nota 18) 3.926 (1.199)
Receita diferida (Nota 16) (7.903) (8.926)

1.048.780 1.018.256
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber (Nota 6) (95.811) (80.680)
Insumos para prestação de serviços 1.687 (29)
Despesas antecipadas 11.237 (21.002)
Impostos a recuperar e outros 53.085 4.461
Depósitos judiciais (Nota 17) (4.583) (7.138)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (Nota 13) 6.656 20.174
Impostos e contribuições a recolher 138.386 20.757
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 8.922 9.610
Outras contas a pagar 7.450 34.133
Imposto de renda e contribuição social pagos (126.382) (33.966)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionaisCaixa líquido gerado pelas atividades operacionaisCaixa líquido gerado pelas atividades operacionaisCaixa líquido gerado pelas atividades operacionaisCaixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.049.427 964.576
Fluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativos imobilizados (Nota 11) (82.515) (73.593)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) (348.170) (319.054)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentosCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (430.685) (392.647)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos (Nota 14) (33.923) (300.000)
Pagamento de juros sobre empréstimos (Nota 14) (132.440) (150 .871)
Pagamento de dividendos (302.144) (343.221)
Pagamento de juros sobre capital próprio (44.886) (54.079)
Dividendos a pagar (71.186) 2.643
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentosCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos (584.579) (845.528)
Aumento (redução) no caixa líquido e seus equivalentesAumento (redução) no caixa líquido e seus equivalentesAumento (redução) no caixa líquido e seus equivalentesAumento (redução) no caixa líquido e seus equivalentesAumento (redução) no caixa líquido e seus equivalentes 34.163 (273.599)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no início do exercício 54.800 328.399
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercícioCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 88.963 54.800

34.163 (273.599)

Demonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangente 20182018201820182018 20172017201720172017
Lucro líquido do períodoLucro líquido do períodoLucro líquido do períodoLucro líquido do períodoLucro líquido do período 470.084 450.601
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente total 470.084 450.601

Demonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva deReserva deReserva deReserva deReserva de RemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneração DividendosDividendosDividendosDividendosDividendos Reserva deReserva deReserva deReserva deReserva de Ajustes deAjustes deAjustes deAjustes deAjustes de LucrosLucrosLucrosLucrosLucros
CapitalCapitalCapitalCapitalCapital ágio na in-ágio na in-ágio na in-ágio na in-ágio na in- com basecom basecom basecom basecom base adicionaisadicionaisadicionaisadicionaisadicionais retençãoretençãoretençãoretençãoretenção avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação Ações emAções emAções emAções emAções em acumu-acumu-acumu-acumu-acumu-
socialsocialsocialsocialsocial corporaçãocorporaçãocorporaçãocorporaçãocorporação em açõesem açõesem açõesem açõesem ações propostospropostospropostospropostospropostos de lucrosde lucrosde lucrosde lucrosde lucros patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial TesourariaTesourariaTesourariaTesourariaTesouraria ladosladosladosladoslados TotalTotalTotalTotalTotal

Em 1º de abril de 2016Em 1º de abril de 2016Em 1º de abril de 2016Em 1º de abril de 2016Em 1º de abril de 2016 174.000 500.250 19.281 14.775 144.742 5.839 (11.288) - 847.599
Lucro líquido do período - - - - - - - 450.601 450.601
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) - - - - - (75) - 75 -
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) - - (1.199) - - - - - (1.199)
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (14.775) - - - - (14.775)
Destinação dos dividendos propostos do período - pagos - - - - - - - (328.631) (328.631)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (54.108) (54.108)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do período - - - 4.951 - - - (4.951) -
Destinação dos dividendos propostos do período (Nota 18 e) - - - 62.986 - - - (62.986) -
Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017 174.000 500.250 18.082 67.937 144.742 5.764 (11.288) - 899.487
Lucro líquido do período - - - - - - - 470.084 470.084
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) - - - - - (1.035) - 1.035 -
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) - - 3.926 - - - - - 3.926
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (67.937) - - - - (67.937)
Destinação dos dividendos propostos do período - - - - - - - (57.340) (57.340)
Destinação dos dividendos propostos do período - pagos - - - - - - - (307.295) (307.295)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (39.959) (39.959)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do período - - - - - - - (13.623) (13.623)
Destinação dos dividendos propostos do período (Nota 18 e) - - - 52.902 - - - (52.902) -
Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018 174.000 500.250 22.008 52.902 144.742 4.729 (11.288) - 887.343

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 1 Informações gerais: Notas explicativas às demonstrações financeiras - 1 Informações gerais: Notas explicativas às demonstrações financeiras - 1 Informações gerais: Notas explicativas às demonstrações financeiras - 1 Informações gerais: Notas explicativas às demonstrações financeiras - 1 Informações gerais: A Serasa S.A. (a “Compa-
nhia” ou “Serasa”) é uma sociedade de capital fechado constituída em 26 de junho de 1968, com sede
na cidade de São Paulo, que a partir da emissão da Lei no 11.638/07 passou a ser considerada uma
“sociedade de capital fechado e de grande porte” controlada pela Gus Europe Holding B.V., cuja entidade
controladora do grupo em última instância é a Experian PLC. A Companhia tem por objeto social, princi-
palmente, a coleta, o armazenamento e o gerenciamento de dados, incluindo a organização, a análise, o
desenvolvimento, a operação e a comercialização de informações e soluções para apoiar decisões e o
gerenciamento de risco de crédito e de negócios. A emissão das demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de março de 2018 foi autorizada pelo Conselho de Administração em 06 de Junho de 2018. 22222
Principais políticas contábeis: Principais políticas contábeis: Principais políticas contábeis: Principais políticas contábeis: Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados. 2.1 Base de preparação - Declaração de conformidade com relação às2.1 Base de preparação - Declaração de conformidade com relação às2.1 Base de preparação - Declaração de conformidade com relação às2.1 Base de preparação - Declaração de conformidade com relação às2.1 Base de preparação - Declaração de conformidade com relação às
normas do CPC - normas do CPC - normas do CPC - normas do CPC - normas do CPC - Conforme definido no Estatuto Social da Companhia, seu exercício social tem início em
1o de abril de cada ano e término em 31 de março do ano seguinte. Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - As demons-
trações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas
para refletir o custo atribuído do ativo imobilizado na data de transição para IFRS/CPCs (1o de janeiro de
2009), e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. As demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC). A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no pro-
cesso de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. Normas, alterações eNormas, alterações eNormas, alterações eNormas, alterações eNormas, alterações e
interpretações novas emitidas que ainda não estão em vigor - interpretações novas emitidas que ainda não estão em vigor - interpretações novas emitidas que ainda não estão em vigor - interpretações novas emitidas que ainda não estão em vigor - interpretações novas emitidas que ainda não estão em vigor - Há uma série de novas normas e alte-
rações as normas existentes atualmente em questão, emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o
exercício findo em 31 de março de 2018, e a Companhia não planeja adotar estas normas de forma ante-
cipada. A adoção antecipada dessas normas não está permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), incluindo as normas significativas abaixo: CPC 48 - IFRS 9 - “Instrumentos Fi-
nanceiros”, aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A
Companhia estimou o impacto da adoção do IFRS 9 - Instrumentos Financeiros com base em sua posição
de 31 de Março de 2018 e concluiu que não haverá impactos significativos em relação às alterações
introduzidas. A norma é aplicável para a Companhia para o ano que termina em 31 de março de 2019.
CPC 47 - IFRS 15 - “Receita de Contratos com Clientes”, baseia-se no princípio de que a receita é reco-
nhecida quando o controle de bens ou serviços é transferido para o cliente. Na implementação da IFRS
15, o efeito será em relação a certos contratos, o que exige uma revisão mais aprofundada. Esses contra-
tos estão predominantemente relacionados ao segmento de negócios Decision Analytics. A nossa avalia-
ção do impacto da norma nas demonstrações financeiras foi finalizada e concluímos que a norma terá
impacto significativo na sua adoção inicial. A norma é aplicável para a Companhia para o ano que termi-
na em 31 de março de 2019. A Companhia é obrigada a adotar o CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financei-
ros, e CPC 47 / IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes a partir de 1º de Abril de 2018. O impacto da
adoção dessas normas sobre o patrimônio da Companhia em 1º de Abril de 2018 baseia-se em avalia-
ções realizadas até à data de emissão destas demonstrações financeiras e está resumido abaixo. Con-
forme estudo do cenário econômico por segmento de negócio para análise dos impactos do CPC 48 – IFRS
9, o impacto estimado não é significativo. O impacto estimado de CPC 47 – IFRS 15 caso a norma fosse
aplicada até a data de nossa demonstração financeira é de R$ 28.005, onde este valor corresponde a
uma redução de R$ 26.852 na receita e um aumento de R$ 1.153 nos custos decorrente as possíveis
alterações na norma. IFRS 16 – “Arrendamentos”, introduz um modelo único de contabilização de arren-
damentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de
uso que representar o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que repre-
senta a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece se-
melhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financei-
ros ou operacionais. A norma é aplicável para a Companhia para o ano que termina em 31 de março de
2020. A Companhia ainda não concluiu suas análises sobre o impacto na adoção desta norma. 2.2 Caixa2.2 Caixa2.2 Caixa2.2 Caixa2.2 Caixa
e equivalentes de caixa - e equivalentes de caixa - e equivalentes de caixa - e equivalentes de caixa - e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo de liquidez diária e com risco insignificante de mudança de valor. 2.3 Ati-2.3 Ati-2.3 Ati-2.3 Ati-2.3 Ati-
vos financeiros - 2.3.1 Classificação - vos financeiros - 2.3.1 Classificação - vos financeiros - 2.3.1 Classificação - vos financeiros - 2.3.1 Classificação - vos financeiros - 2.3.1 Classificação - A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguin-
tes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis. A classifica-
ção depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Em 2018 e 2017, a Com-
panhia tinha ativos financeiros classificados somente na categoria de empréstimos e recebíveis. Os em-
préstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis,
que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com pra-
zo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como
ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem as contas a receber
de clientes, demais contas a receber e certos equivalentes de caixa, quando não classificados como ao
valor justo por meio do resultado. Os empréstimos e recebíveis são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo e, subsequentemente, contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de
juros. A Companhia não aplica a contabilidade de hedge (hedge accounting). 2.3.2 Impairment de ati-2.3.2 Impairment de ati-2.3.2 Impairment de ati-2.3.2 Impairment de ati-2.3.2 Impairment de ati-
vos financeiros - vos financeiros - vos financeiros - vos financeiros - vos financeiros - A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de
que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos fi-
nanceiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos
(um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futu-
ros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira
confiável. O valor do impairment corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente
dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada na taxa de juros efetiva original do ativo financeiro.
2.4 Contas a receber de clientes - 2.4 Contas a receber de clientes - 2.4 Contas a receber de clientes - 2.4 Contas a receber de clientes - 2.4 Contas a receber de clientes - As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber
de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades. As contas a receber de clientes
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo menos provisão para créditos de liquidação duvidosa
(“PECL” ou impairment) e a provisão para descontos e cancelamentos. Na prática são normalmente re-
conhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.5 Imposto de2.5 Imposto de2.5 Imposto de2.5 Imposto de2.5 Imposto de
renda e contribuição social - renda e contribuição social - renda e contribuição social - renda e contribuição social - renda e contribuição social - A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-a. Despesa com im-
posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - posto de renda e contribuição social corrente - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou
a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é
reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor espera-
do dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e
passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. b. Despesab. Despesab. Despesab. Despesab. Despesa
com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - com impostos de renda e contribuição social diferido - O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são calculados sobre as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas des-
ses impostos, definidas atualmente para determinação desses tributos diferidos, são de 25% para o im-
posto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na exten-
são em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensa-
ção das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamenta-
das em premissas internas e em cenários econômicos futuros sujeitos a alterações independentes do
controle da Companhia. 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda Funcional - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda Funcional - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda Funcional - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda Funcional - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda Funcional - A moeda funci-
onal e de apresentação da Companhia é o real (R$). Estas demonstrações financeiras estão apresenta-
das em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o mi-
lhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Transações e saldos em moeda estran-b. Transações e saldos em moeda estran-b. Transações e saldos em moeda estran-b. Transações e saldos em moeda estran-b. Transações e saldos em moeda estran-
geira - geira - geira - geira - geira - As transações em moeda estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de câmbio
em vigor nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa cambial
da data do balanço. Ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conver-
são de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demons-
tração do resultado. 2.7 Imobilizado - a. Reconhecimento e mensuração - 2.7 Imobilizado - a. Reconhecimento e mensuração - 2.7 Imobilizado - a. Reconhecimento e mensuração - 2.7 Imobilizado - a. Reconhecimento e mensuração - 2.7 Imobilizado - a. Reconhecimento e mensuração - O imobilizado é mensurado
pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. Esse custo foi ajustado para refletir o custo atri-
buído do imobilizado na data de transição para os novos CPCs. Quando partes significativas de um item
do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes prin-
cipais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhe-
cidos no resultado. b. Custos subsequentes - b. Custos subsequentes - b. Custos subsequentes - b. Custos subsequentes - b. Custos subsequentes - Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do
imobilizado são reconhecidos no resultado. c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - c. Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar o
custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método line-
ar baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são
depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos
aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Itens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizadoItens do imobilizado Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %Taxa anual de depreciação - %
Máquinas e equipamentos 5
Veículos 20
Edificações 2
Móveis e utensílios 10
Equipamento de computação 20
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações
são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras
receitas (despesas) operacionais” na demonstração do resultado. Reparos e manutenção são apropria-
dos ao resultado durante o período em que são incorridos. Os custos subsequentes são incluídos no valor
contábil do ativo no momento em que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassa-
rem o padrão de desempenho inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia. Os
custos subsequentes são depreciados ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. 2.8 Ativos in-2.8 Ativos in-2.8 Ativos in-2.8 Ativos in-2.8 Ativos in-
tangíveis - tangíveis - tangíveis - tangíveis - tangíveis - O ativo intangível está composto por gastos com desenvolvimento de novos produtos; marcas
e patentes; sistemas de computação; base de dados; e ágio. a. Reconhecimento e mensuração - Basea. Reconhecimento e mensuração - Basea. Reconhecimento e mensuração - Basea. Reconhecimento e mensuração - Basea. Reconhecimento e mensuração - Base
de dados - de dados - de dados - de dados - de dados - São reconhecidos como ativos intangíveis os gastos com a compra e compartilhamento de
informações utilizadas nas bases de dados, bem como a remuneração e respectivos encargos sociais
das equipes de profissionais que trabalham diretamente com o desenvolvimento de tais bases. SistemasSistemasSistemasSistemasSistemas
de computação (software) de computação (software) de computação (software) de computação (software) de computação (software) - São reconhecidos como ativos intangíveis os gastos com novas aquisições,
bem como o aperfeiçoamento ou expansão do desempenho dos softwares para além de suas
especificações originais. Esses gastos são compostos basicamente pelas despesas gerais diretamente
relacionadas ao processo de desenvolvimento dos softwares. Gastos com desenvolvimento de novosGastos com desenvolvimento de novosGastos com desenvolvimento de novosGastos com desenvolvimento de novosGastos com desenvolvimento de novos
produtos produtos produtos produtos produtos - São reconhecidos como ativos intangíveis quando puder ser demonstrado que seja provável
que seus projetos tenham viabilidade técnica e do ponto de vista comercial, possa gerar benefícios eco-
nômicos futuros, intenção de concluí-los e utilizá-los, e quando seus custos puderem ser mensurados de
forma confiável por uma sistemática razoável. Ágio Ágio Ágio Ágio Ágio - O ágio (goodwill) é representado pela diferença
positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo
dos ativos e passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como
“Ativo intangível” nas demonstrações financeiras. No caso de apuração de deságio, o montante é regis-
trado como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testado anualmente para veri-
ficar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por
impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas
da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. O
ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é
feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem
se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o
segmento operacional. b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - b. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente
quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se
relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes,
são reconhecidos no resultado conforme incorridos. c. Amortização - Base de dados - c. Amortização - Base de dados - c. Amortização - Base de dados - c. Amortização - Base de dados - c. Amortização - Base de dados - Esses dispêndios
são amortizados utilizando-se o método linear para alocar o custo durante sua vida útil de cinco anos
para a base de dados do bureau de crédito e de três anos para a base de dados de marketing. SistemasSistemasSistemasSistemasSistemas
de computação (software) de computação (software) de computação (software) de computação (software) de computação (software) - Os gastos com aperfeiçoamento ou expansão são amortizados utilizando-
se o método linear ao longo de suas vidas úteis. Gastos com desenvolvimento de novos produtos Gastos com desenvolvimento de novos produtos Gastos com desenvolvimento de novos produtos Gastos com desenvolvimento de novos produtos Gastos com desenvolvimento de novos produtos - Os
gastos com desenvolvimento de novos produtos são amortizados, desde o início de suas comercializa-
ções, pelo método linear e ao longo do período do benefício esperado. Ágio Ágio Ágio Ágio Ágio - O ágio não é amortizado. 2.92.92.92.92.9
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos não financeiros - Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos não financeiros - Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos não financeiros - Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos não financeiros - Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos não financeiros - Os ativos que

estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Os
ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (“impairment”). Uma
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recupe-
rável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu
valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). b.b.b.b.b.
Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado, incluindo investimentos contabilizados pelo método da equivalência
patrimonial, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de perda
por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor
inclui: - inadimplência ou atrasos do devedor; - reestruturação de um valor devido ao Grupo em condi-
ções que não seriam aceitas em condições normais; - indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar
em falência/recuperação judicial; - mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou
emissores; - desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financei-
ras; ou - dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa espera-
dos de um grupo de ativos financeiros. 2.10 Receita diferida - 2.10 Receita diferida - 2.10 Receita diferida - 2.10 Receita diferida - 2.10 Receita diferida - As receitas diferidas correspondem aos
valores recebidos de clientes, relacionados ao valor dos serviços de certificados digitais, serviços de
marketing, serviços de modelagens estatísticas e comercialização de serviços de créditos para consul-
tas, porém os serviços não foram completamente prestados. Estas receitas são registradas no resultado,
com os respectivos custos, no momento em que são prestados os serviços. 2.11 Benefícios a emprega-2.11 Benefícios a emprega-2.11 Benefícios a emprega-2.11 Benefícios a emprega-2.11 Benefícios a emprega-
dos - Benefícios de curto prazo a empregados - a. Participação nos lucros e bônus - dos - Benefícios de curto prazo a empregados - a. Participação nos lucros e bônus - dos - Benefícios de curto prazo a empregados - a. Participação nos lucros e bônus - dos - Benefícios de curto prazo a empregados - a. Participação nos lucros e bônus - dos - Benefícios de curto prazo a empregados - a. Participação nos lucros e bônus - O reconheci-
mento dessa participação é efetuado quando o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela
Companhia, em geral, no encerramento do exercício social. b. Remuneração com base em ações - b. Remuneração com base em ações - b. Remuneração com base em ações - b. Remuneração com base em ações - b. Remuneração com base em ações - O
plano de outorga de ações oferecido pela Companhia é mensurado pelo valor justo na data da outorga e
sua despesa é reconhecida no resultado durante o período no qual o direito de outorga é adquirido. 2.122.122.122.122.12
Provisões, contingências passivas e ativas - Provisões, contingências passivas e ativas - Provisões, contingências passivas e ativas - Provisões, contingências passivas e ativas - Provisões, contingências passivas e ativas - Uma provisão é reconhecida no balanço quando há uma
obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de um evento passado e é provável que
recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido e são constituídas
em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir perdas prováveis, sendo
atualizadas até as datas dos balanços, observada a natureza de cada contingência e apoiada na opinião
dos advogados da Companhia. As contingências classificadas como de perda possível não são
provisionadas, mas descritas em nota explicativa. Ativos contingentes não são reconhecidos. Somente
quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo relacionado deixa de ser contingente e, dessa
forma, o reconhecimento do ganho é feito. 2.13 Reconhecimento da receita - 2.13 Reconhecimento da receita - 2.13 Reconhecimento da receita - 2.13 Reconhecimento da receita - 2.13 Reconhecimento da receita - A receita compreende o
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal
das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abati-
mentos, dos descontos e da provisão para descontos e cancelamentos. A Companhia reconhece a receita
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, conforme descrição a se-
guir. a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - a. Venda de serviços - A receita compreende o valor faturado dos serviços prestados e a estimativa
do valor dos serviços já prestados, a serem faturados. A receita é reconhecida tendo como base a execu-
ção, entrega e aceite dos clientes dos serviços realizados até a data do balanço. 2.14 Resultado finan-2.14 Resultado finan-2.14 Resultado finan-2.14 Resultado finan-2.14 Resultado finan-
ceiro - ceiro - ceiro - ceiro - ceiro - As receitas e despesas financeiras da Empresa compreendem: · Receita de juros; · Despesa de
juros; · Ganhos/perdas líquidos na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda; · Ganhos/
perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; · Ganhos/perdas
líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros; e · Perdas por redução ao valor recu-
perável em ativos financeiros (que não contas a receber); As receitas e despesas financeiras são re-
conhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método dos     juros efetivos. 2.15 Distribuição de2.15 Distribuição de2.15 Distribuição de2.15 Distribuição de2.15 Distribuição de
dividendos e juros sobre capital próprio dividendos e juros sobre capital próprio dividendos e juros sobre capital próprio dividendos e juros sobre capital próprio dividendos e juros sobre capital próprio - A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao
final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obri-
gatório, e ainda não pago, somente é provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas. Quan-
do o pagamento é feito na forma de juros sobre capital próprio, o benefício fiscal correspondente a sua
dedutibilidade é reconhecido no resultado do exercício. 3 Estimativas e julgamentos contábeis: 3 Estimativas e julgamentos contábeis: 3 Estimativas e julgamentos contábeis: 3 Estimativas e julgamentos contábeis: 3 Estimativas e julgamentos contábeis: As
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados re-
ais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas a seguir. a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancela-a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancela-a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancela-a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancela-a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancela-
mentos - mentos - mentos - mentos - mentos - As contas a receber de clientes da Companhia são substancialmente representadas por
recebíveis de clientes. As provisões para créditos de liquidação duvidosa são constituídas nos casos
em que deixa de ser provável o recebimento do credor. As provisões para descontos e cancelamentos
são constituídas nos casos em que o cliente discorda dos valores cobrados. Maiores detalhes sobre a
análise da qualidade de crédito e sobre necessidade de constituição de provisão para perda estão
descritos nas Notas 4 e 6. b. Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - b. Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - b. Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - b. Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - b. Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - Provi-
sões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representem
perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação
dos advogados internos e quando necessário de advogados externos (Nota 17). c. Ativo fiscal diferidoc. Ativo fiscal diferidoc. Ativo fiscal diferidoc. Ativo fiscal diferidoc. Ativo fiscal diferido
- - - - - O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são de incorporação de empresas que deti-
nham participação na Companhia e de diferenças temporárias. Os tributos diferidos na incorporação
estão fundamentados por projeção de rentabilidade futura que é objeto de revisão anual pela alta ad-
ministração (Nota 9). Mensuração do valor justo - Mensuração do valor justo - Mensuração do valor justo - Mensuração do valor justo - Mensuração do valor justo - Uma série de políticas e divulgações contábeis da
Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de merca-
do, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: - Nível 1:
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. - Nível 2:
inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). - Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo,
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A aplicação da
avaliação dos níveis acima consta demonstrada na Nota 21, sobre instrumentos financeiros. 4 Quali-4 Quali-4 Quali-4 Quali-4 Quali-
dade do crédito dos ativos financeiros: dade do crédito dos ativos financeiros: dade do crédito dos ativos financeiros: dade do crédito dos ativos financeiros: dade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos ativos financeiros de contas a rece-
ber de clientes (Nota 6), antes das provisões, é calculada com base em uma avaliação de risco de um
cliente vir a não honrar com o pagamento nas datas de vencimento e na dificuldade de recuperação deste
crédito mediante cobrança amigável. Essa avaliação não contempla a conta de serviços a faturar. A qua-
lidade dos valores a receber de clientes pode ser demonstrada conforme segue: 20182018201820182018 20172017201720172017
Estratégicos 163.043 139.430
Corporativos 119.150 123.169
Pequenas e Médias Empresas (PME) 115.714 101.574

397.907 364.173
Os tipos de clientes do contas a receber acima podem ser assim classificados: Clientes estratégicos,
cuja probabilidade é de 0,27% de atrasar mais que 180 dias sobre o total das vendas para esse grupo.
Clientes corporativos, cuja probabilidade é de 1,08% de atrasar mais que 180 dias sobre o total das
vendas para esse grupo. Clientes PME (Pequenas e Médias Empresas), cuja probabilidade é de 2,17% de
atrasar mais que 180 dias sobre o total das vendas para esse grupo.
5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa5 Caixa e equivalentes de caixa 20182018201820182018 20172017201720172017
Caixa e bancos 8.299 15.209
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) 7.958 131
Fundos de investimento em renda fixa 72.689 39.297
Partes relacionadas (Nota 10) 17 163

88.963 54.800
A Companhia adota posição conservadora na gestão de suas disponibilidades, por meio de políticas de
investimentos que consideram as três principais classes de riscos: mercado, liquidez e crédito. As apli-
cações financeiras referem-se substancialmente à Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e Fundos
de investimento em renda fixa, a rentabilidade média dos investimentos foi de 99,87% do CDI, já líquido
de taxas de administração (em 2017 - 101,36%). Estas aplicações possuem como principal característi-
ca a liquidez imediata. 6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes6 Contas a receber de clientes 20182018201820182018 20172017201720172017
Contas a receber de clientes 397.907 364.173
Serviços a faturar 109.177 68.044

507.084 432.217
Provisão para devedores duvidosos (39.670) (41.784)
Provisão para descontos e cancelamentos - (4.508)

(39.670) (46.292)
467.414 385.925

As contas a receber de clientes correspondem ao valor total das notas fiscais em aberto, na data do ba-
lanço, cujos faturamentos, que ocorrem em ciclos de cinco dias, foram realizados ao longo do mês. Os
serviços a faturar correspondem aos serviços prestados aos clientes, ainda não faturados até a data do
balanço. A provisão para devedores duvidosos e para descontos e cancelamentos, constituída pela admi-
nistração, é fundamentada na análise das operações em aberto para determinar o valor adequado e leva
em conta a conjuntura econômica e os riscos das contas a receber de clientes.
Composição das contas a receber por faixa de vencimentoComposição das contas a receber por faixa de vencimentoComposição das contas a receber por faixa de vencimentoComposição das contas a receber por faixa de vencimentoComposição das contas a receber por faixa de vencimento

20182018201820182018 20172017201720172017
ProvisãoProvisãoProvisãoProvisãoProvisão ProvisãoProvisãoProvisãoProvisãoProvisão

p/ devedoresp/ devedoresp/ devedoresp/ devedoresp/ devedores p/ devedoresp/ devedoresp/ devedoresp/ devedoresp/ devedores
duvidososduvidososduvidososduvidososduvidosos duvidososduvidososduvidososduvidososduvidosos

e para des-e para des-e para des-e para des-e para des- e para des-e para des-e para des-e para des-e para des-
Total deTotal deTotal deTotal deTotal de contos e can-contos e can-contos e can-contos e can-contos e can- Total deTotal deTotal deTotal deTotal de contos e can-contos e can-contos e can-contos e can-contos e can-

recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis celamentoscelamentoscelamentoscelamentoscelamentos LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis celamentoscelamentoscelamentoscelamentoscelamentos LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido
Saldos a vencer 393.710 (447) 393.263 336.279 (2.569) 333.710
Saldos vencidos até 30 dias 31.727 (576) 31.151 22.099 (5.226) 16.873
Saldos vencidos de 31 a 60 dias 11.490 (774) 10.716 7.555 (554) 7.001
Saldos vencidos de 61 a 90 dias 12.079 (791) 11.288 4.173 (577) 3.596
Saldos vencidos de 91 a 180 dias 11.113 (2.898) 8.215 9.875 (3.112) 6.763
Saldos vencidos de 181

a 360 dias 14.445 (11.944) 2.501 29.241 (14.222) 15.019
Vencidos acima de 360 dias 32.520 (22.240) 10.280 22.995 (20.032) 2.963

507.084 (39.670) 467.414 432.217 (46.292) 385.925
A movimentação das provisões para devedores duvidosos e para descontos e cancelamentos é como se-
gue: Provisão paraProvisão paraProvisão paraProvisão paraProvisão para Provisão paraProvisão paraProvisão paraProvisão paraProvisão para

 devedores duvidosos devedores duvidosos devedores duvidosos devedores duvidosos devedores duvidosos  descontos e cancelamentos descontos e cancelamentos descontos e cancelamentos descontos e cancelamentos descontos e cancelamentos TotalTotalTotalTotalTotal
Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016 (41.791)(41.791)(41.791)(41.791)(41.791) (2.350)(2.350)(2.350)(2.350)(2.350) (44.141)(44.141)(44.141)(44.141)(44.141)
(Constituição) / Reversão (19.416) (4.508) (23.924)
Baixa 19.423 2.350 21.773
Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017 (41.784)(41.784)(41.784)(41.784)(41.784) (4.508)(4.508)(4.508)(4.508)(4.508) (46.292)(46.292)(46.292)(46.292)(46.292)
(Constituição) / Reversão (18.830) 4.508 (14.322)
Baixa 20.944 - 20.944
Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018 (39.670)(39.670)(39.670)(39.670)(39.670) ----- (39.670)(39.670)(39.670)(39.670)(39.670)
7 Imposto de renda e contribuição social a recuperar7 Imposto de renda e contribuição social a recuperar7 Imposto de renda e contribuição social a recuperar7 Imposto de renda e contribuição social a recuperar7 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 20182018201820182018 20172017201720172017
Imposto de renda retido na fonta (“IRRF”) a compensar 14.480 11.501
Imposto de renda e contribuição social (“IRPJ e CSLL”) a recuperar 3.230 59.038

17.710 70.539
8 Outros créditos8 Outros créditos8 Outros créditos8 Outros créditos8 Outros créditos 20182018201820182018 20172017201720172017
Bloqueios judiciais - BACEN 4.310 5.392
Partes Relacionadas (Nota 10) 5.269 5.383
Adiantamento de 13º salário 688 46
PIS e FINSOCIAL a recuperar 6.930 14.439
Adiantamentos realizados 8.197 9.741
Outras provisões - (9.509)
Ativos Indenizados - 1.461
Outros - 1

25.394 26.954

Ativo circulante 25.394 25.493
Ativo não circulante - 1.461
9 Ativo fiscal diferido9 Ativo fiscal diferido9 Ativo fiscal diferido9 Ativo fiscal diferido9 Ativo fiscal diferido 20182018201820182018 20172017201720172017
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 568.785 669.008
Imposto de renda e contribuição social diferido 15.695 4.853

584.480 673.861
(a) Créditos fiscais(a) Créditos fiscais(a) Créditos fiscais(a) Créditos fiscais(a) Créditos fiscais Data deData deData deData deData de Benefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscalBenefício fiscal Último ano deÚltimo ano deÚltimo ano deÚltimo ano deÚltimo ano de

aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição originaloriginaloriginaloriginaloriginal ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio amortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortizaçãoamortização
Experian Brasil Aquisições Ltda. 13.12.07 796.357 2.286.671 2.016
Experian Brasil Ltda. 02.12.12 958.820 2.820.057 2.022
Refere-se ao imposto de renda e contribuição social diferidos gerados a partir de incorporações das
referidas empresas que detinham participação na Companhia, incluindo ágio. O ágio foi integralmente
provisionado, nos termos da interpretação ICPC 09, dando origem a uma diferença temporária. Nesse
sentido, esses tributos diferidos provenientes da incorporação da Experian Brasil Aquisições Ltda. e
da Experian Brasil Ltda. estão registrados no ativo não circulante, cuja contrapartida foi reserva de
ágio (patrimônio líquido), sendo fundamentada por projeção de rentabilidade futura, conforme laudos
e estudos elaborados por empresas especializadas e vem sendo realizados, desde então, com base
em taxas percentuais progressivas na apuração do imposto de renda e contribuição social. A projeção
de rentabilidade futura é objeto de revisão anual pela alta administração e será corrigida no caso de
eventual alteração nas perspectivas de rentabilidade futura. b. Imposto de renda e contribuição so-b. Imposto de renda e contribuição so-b. Imposto de renda e contribuição so-b. Imposto de renda e contribuição so-b. Imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos - cial diferidos - cial diferidos - cial diferidos - cial diferidos - Os ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social decorrem de diferenças
temporárias e são reconhecidos quando sua realização financeira é considerada provável. Os referi-
dos créditos ou débitos tributários serão realizados quando da efetiva realização das diferenças tem-
porárias. Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido
decorre não apenas do lucro a ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, des-
pesas não dedutíveis e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da
Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social. Portanto, a expectativa da utiliza-
ção dos créditos ou débitos fiscais não deve ser tomada como único indicativo de resultados futuros
da Companhia. Com o objetivo de neutralizar os efeitos fiscais oriundos da aplicação dos novos méto-
dos contábeis introduzidos pela Lei no 11.638/07 e em observância às disposições legais da Lei no
11.941/09, foi introduzido o Regime Tributário de Transição (RTT), o que deu origem a algumas dife-
renças temporárias. (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - (i) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos - Os sal-
dos líquidos de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos, excluindo os de-
correntes dos ágios incorporados, nos exercícios de 2018 e 2017 tinham as seguintes composições:

20182018201820182018 20172017201720172017
Outras diferenças temporárias 3.754 11.185
Receitas tributáveis diferidas contabilmente - 829
Provisão para devedores duvidosos 17.311 15.479
Provisão para remuneração com base em ações 10.011 7.448
Provisão para participação nos lucros 20.393 19.041
Provisão para contingências 15.796 18.143
Provisão para caução e bloqueio judicial - 3.233

67.265 75.358
Diferenças temporárias na despesa de depreciação (971) (971)
Earn-Out na aquisição da Virid (1.700) (1.700)
Custo atribuído para o ativo imobilizado (2.498) (3.027)
Ágio amortizado da EMS e Virid (32.145) (29.739)
Captação de base de dados após adoção da Lei no 11.638/07 (14.256) (35.068)

(51.570) (70.505)
15.695 4.853

(ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - (ii) Período estimado de realização - Os valores dos ativos/passivos fiscais diferidos, apresentam as
seguintes expectativas de realização: Valor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditosValor líquido dos créditos
AnoAnoAnoAnoAno 20182018201820182018 20172017201720172017
Até um ano 18.181 35.908
De um a dois anos (11) (5.111)
De dois a três anos (11) (3.411)
Acima de três anos (2.464) (22.533)

15.695 4.853
(iii) Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social - (iii) Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social - (iii) Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social - (iii) Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social - (iii) Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social - A reconci-
liação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva
está demonstrada a seguir: 20182018201820182018 20172017201720172017
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 677.992 647.648
Alíquota combinada do I.R. e da contribuição social - % 34 34
I.R. e contribuição social às alíquotas da legislação (230.517) (220.200)
I.R. e contribuição social referentes a juros sobre o capital próprio 18.218 18.397
Efeito da remuneração com base em ações para diretores (2.563) (728)
Outros ajustes ao lucro líquido 6.954 5.484
Despesa de tributos sobre o lucro (207.908) (197.047)
c. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucroc. Composição da despesa de tributos sobre o lucro 20182018201820182018 20172017201720172017
Corrente (118.527) (48.259)
Diferido 13.766 25.833
Amortização do crédito fiscal (103.147) (174.621)

(207.908) (197.047)
Movimentação dos créditos fiscaisMovimentação dos créditos fiscaisMovimentação dos créditos fiscaisMovimentação dos créditos fiscaisMovimentação dos créditos fiscais 20172017201720172017 ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 20182018201820182018
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 669.008 - (100.223) 568.785
I.R. e contribuição social diferido 4.853 13.766 (2.924) 15.695

673.861 13.766 (103.147) 584.480
10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: 10 Partes relacionadas: A Companhia mantém transações com partes relacionadas como a seguir de-
monstrado: 20182018201820182018 20172017201720172017
Ativo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulanteAtivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) - Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) - Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) - Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) - Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) - Safra 17 163

17 163
Outros créditos (Nota 8) - Outros créditos (Nota 8) - Outros créditos (Nota 8) - Outros créditos (Nota 8) - Outros créditos (Nota 8) - Safra 403 1.435
DP Information Network PTE Ltd - Singapura - 57
Experian Colombia S.A. 4.438 1.749
Experian Finance Plc. UK 137 616
Experian Holding Inc. USA 245 1.015
Experian Japan Co, Ltd 2 1
Experian Ltd UK - 211
Experian Technology Limited - 218
Experian Tecnologia Brasil Ltda. 42 81
Experian Marketing Services (Malaysia) Sdn Bhd 2 -

5.269 5.383
5.286 5.546

Passivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulantePassivo circulante
Contas a pagar - partes relacionadasContas a pagar - partes relacionadasContas a pagar - partes relacionadasContas a pagar - partes relacionadasContas a pagar - partes relacionadas
Experian Holding Inc. USA 427 163
Experian Tecnologia Brasil Ltda 665 45
Computec S.A. - (9)
Experian Ltd UK 965 3.055
Scorex SAM Monaco - 245
Experian Bulgaria EAD (formerly Experian Scorex Bulgaria EAD) - 4
DP Information Network Pte Ltd - (7)
Experian Finance Plc. UK 49.500 46.283

51.557 49.779
Outras obrigações - Outras obrigações - Outras obrigações - Outras obrigações - Outras obrigações - Safra - 188
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Serasa Finance Limited 38.659 38.659
Experian Finance PLC - 4.268

38.659 42.927
Passivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulantePassivo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)Empréstimos - partes relacionadas (Nota 14)
Serasa Finance Limited 800.000 800.000
Experian Finance PLC - 33.923

800.000 833.923
Resultado: Resultado: Resultado: Resultado: Resultado: Receita bruta de serviços (Nota 19) 9.905 12.008
Custos dos serviços, Desp vendas, gerais e adm (Nota 23) (103.824) (49.593)
Despesas financeiras (Nota 24) (110.726) (136.321)
Receita financeiras (Nota 24) 720 1.285
Outras despesas (Nota 22) (2.585) (1.969)
Total resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultado (206.510) (174.590)
A Companhia, durante o exercício findo em 31 de março de 2018, incorreu em honorários para a adminis-
tração e para pessoas-chave no valor total de R$ 57.228 (em 31 de março de 2017 o valor total de
R$ 56.848). A administração e pessoas-chave da Companhia, para fins dessas demonstrações financei-
ras, estão compostas pela diretoria da Companhia, incluindo sua diretoria estatutária e não estatutária e
pelas suas gerências executivas.
11 Imobilizado:11 Imobilizado:11 Imobilizado:11 Imobilizado:11 Imobilizado: 20182018201820182018 20172017201720172017

Taxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anual
DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação de depre-de depre-de depre-de depre-de depre-

CustoCustoCustoCustoCusto acumuladaacumuladaacumuladaacumuladaacumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido ciação - %ciação - %ciação - %ciação - %ciação - %
Terrenos 24.290 - 24.290 24.290 -
Edificações 125.533 - 82.335 68.191 2
Móveis e utensílios 13.193 (43.198) 6.466 6.372 10
Equipamentos de computação 153.034 (6.727) 51.760 34.637 20
Veículos 7.179 (101.274) 8.661 5.372 20
Máquinas e equipamentos 2.899 1.482 2.487 432 5
Equipamentos de escritório - (412) - 252 10
Imobilizado em andamento 31.365 - 31.365 32.934 -

357.493 (150.129) 207.364 172.480 -
Em 26 de setembro de 2011 foi emitido pela Secretaria da Receita Federal um termo de arrolamento de
bens e direitos, no valor total de R$ 98.365, após essa data outros bens foram colocados como garantia
do processo, totalizando o valor de R$ 101.564 em 31 de março de 2017. Este termo foi emitido devido a
um auto de infração recebido pela Companhia. Cabe destacar que os consultores jurídicos da Companhia
classificaram como remota a perspectiva de perda no processo, motivo pelo qual o valor da autuação não
foi provisionado (Nota 17(f)).
Movimentação do imobilizadoMovimentação do imobilizadoMovimentação do imobilizadoMovimentação do imobilizadoMovimentação do imobilizado 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018
Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 68.191 22.412 (2.498) (5.770) 82.335
Móveis e utensílios 6.372 1.785 (390) (1.301) 6.466
Equipamentos de computação 34.637 45.288 (8.623) (19.542) 51.760
Veículos 5.372 6.010 (1.154) (1.567) 8.661
Máquinas e equipamentos 432 2.346 (3) (288) 2.487
Equipamentos de escritório 252 856 (7) (1.101) -
Imobilizado em andamento 32.934 3.818 (5.387) - 31.365

172.480 82.515 (18.062) (29.569) 207.364
31/03/201631/03/201631/03/201631/03/201631/03/2016 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017

Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 52.936 19.758 (1.257) (3.246) 68.191
Móveis e utensílios 4.173 3.892 (16) (1.677) 6.372
Equipamentos de computação 40.205 12.857 (22) (18.403) 34.637
Outros 3.146 37.086 (98) (1.144) 38.990

124.750 23.109 (2.280) (26.633) 172.480
12. Intangível:12. Intangível:12. Intangível:12. Intangível:12. Intangível: 20182018201820182018 20172017201720172017

Amorti-Amorti-Amorti-Amorti-Amorti- Taxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anual
zaçãozaçãozaçãozaçãozação de amor-de amor-de amor-de amor-de amor-

CustoCustoCustoCustoCusto acumuladaacumuladaacumuladaacumuladaacumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido tização - %tização - %tização - %tização - %tização - %
Base de dados Bureau de Crédito 1.598.633 (1.060.772) 537.861 475.846 20
Sistemas de computação (*) 242.102 (196.156) 45.946 43.248 14-33
Novos produtos 2.879 (8.998) 23.224 8.992 20
Marcas e patentes 920 (400) 520 520 20
Ágio 133.499 - 133.499 133.499
Carteira de clientes 15.900 (11.778) 4.122 5.889 11
Tecnologia 8.100 (7.714) 386 1.543 14
Direito de competitividade 500 (500) - - 25
Ativo em andamento 48.993 - 48.993 86.916

2.080.869 (1.286.318) 794.551 756.453
(*) Refere-se substancialmente a implementação do sistema integrado de gestão, com a taxa de amorti-
zação de 14% ao ano. Os novos produtos são custos com intangíveis gerados internamente pela Compa-
nhia, enquanto que as marcas, patentes e sistemas de computação são adquiridos de terceiros ou licen-
ciados juridicamente. A base de dados é um ativo intangível cujo custo parte é gerado internamente e
parte é adquirido de terceiros. Os sistemas de computação têm método linear de amortização pela vida
útil a eles definida. a. Base de dados - a. Base de dados - a. Base de dados - a. Base de dados - a. Base de dados - A Companhia constantemente incorre em uma série de gastos
para formação de seu banco de dados, como: (i) aquisição de informações de diversas fontes (cartórios,
instituições financeiras etc.); (ii) folha de pagamento de colaboradores envolvidos na construção e atua-
lização do banco de dados; (iii) desenvolvimento e manutenção de softwares; (iv) outros custos e despe-
sas indiretas identificáveis com o banco de dados. A Companhia adota os seguintes procedimentos com
relação a esses dispêndios para registro no grupo “Intangível”: (a) capitalização da formação e desen-
volvimento do banco de dados; e (b) amortização no prazo legal de exibição das informações da base de
dados Bureau de Crédito - cinco anos, conforme o parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei no 8.078 - Códi-
go de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990 e amortização da base de dados de Marketing
no prazo de três anos. Em agosto de 2011, a Companhia firmou um convênio referente ao direito de aces-
so a dados por um período de 10 (dez) anos no valor fixo total de R$ 134.045 (cuja base acumulada é
atualizada pelo IGPM) sendo o pagamento em 1 (uma) parcela anual e 18 (dezoito) parcelas semestrais
e consecutivas. Desse montante, a Companhia capitalizou até 31 de março de 2017 o valor de R$
137.865, correspondente a capitalização mensal do valor definido em contrato, sendo amortizado até
esta data o valor de R$ 82.201.

b. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangível
RubricaRubricaRubricaRubricaRubrica 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018
Base de dados 475.846 255.244 (483) (192.745) 537.861
Sistemas de computação 43.248 29.572 (3.365) (23.509) 45.946
Novos produtos 8.992 43.676 (25.205) (4.239) 23.224
Marcas e patentes 520 2 (2) - 520
Ágio 133.499 - - - 133.499
Carteira de clientes 5.889 - - (1.767) 4.122
Tecnologia 1.543 - - (1.157) 386
Ativo em andamento 86.916 19.676 (57.599) - 48.993

756.453 348.170 (86.655) (223.417) 794.551
RubricaRubricaRubricaRubricaRubrica 31/03/201631/03/201631/03/201631/03/201631/03/2016 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017
Base de dados 436.474 245.271 (33.983) (171.916) 475.846
Sistemas de computação 66.510 826 (389) (23.699) 43.248
Novos produtos 32.672 12.879 (5.181) (1.578) 8.992
Marcas e patentes 546 - - (26) 520
Ágio 133.499 2.962 - (2.962) 133.499
Carteira de clientes 7.656 - - (1.767) 5.889
Tecnologia 2.700 - - (1.157) 1.543
Ativo em andamento 29.800 57.116 - - 86.916

680.057 319.054 (39.553) (203.105) 756.453
c. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporado Data de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisiçãoData de aquisição Data de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporaçãoData de incorporação ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio
Experian Marketing Services Ltda. (“EMS”) 11/04/2007 31/12/2008 52.442
Virid Interatividade Digital Ltda. 21/07/2011 31/12/2011 81.057

133.499
13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores 20182018201820182018 20172017201720172017
No país - terceiros 86.501 85.808
Provisão de fornecedores 53.082 47.119

139.583 132.927
Circulante 139.583 126.312
Não circulante - 6.615

139.583 132.927
14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos14 Empréstimos 20182018201820182018 20172017201720172017

PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não PassivoPassivoPassivoPassivoPassivo Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não
circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante circulantecirculantecirculantecirculantecirculante

Experian Finance PLC - - 4.268 33.923
Experian Luxembourg Finance S.À.R.L - Loan B 38.659 800.000 38.659 800.000

38.659 800.000 42.927 833.923
Todos os empréstimos são devidos em Reais.

Data daData daData daData daData da PagamentoPagamentoPagamentoPagamentoPagamento SpreadSpreadSpreadSpreadSpread
contrataçãocontrataçãocontrataçãocontrataçãocontratação VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento de jurosde jurosde jurosde jurosde juros (a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - %(a.a.) - % PrincipalPrincipalPrincipalPrincipalPrincipal JurosJurosJurosJurosJuros TotalTotalTotalTotalTotal

Todos os empréstimos
são devidos em Reais.

Experian Luxembourg
Finance S.À.R.L
- Loan B 21/11/2012 21/05/2020 Semestral 13,28 800.000 38.659 838.659

800.000 38.659 838.659
MovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentaçãoMovimentação Experian FinanceExperian FinanceExperian FinanceExperian FinanceExperian Finance Experian Luxemb.Experian Luxemb.Experian Luxemb.Experian Luxemb.Experian Luxemb. Experian Luxemb.Experian Luxemb.Experian Luxemb.Experian Luxemb.Experian Luxemb.
 dos empréstimos dos empréstimos dos empréstimos dos empréstimos dos empréstimos PLCPLCPLCPLCPLC Loan ALoan ALoan ALoan ALoan A Loan BLoan BLoan BLoan BLoan B TotalTotalTotalTotalTotal
Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016Saldo em 31 de março de 2016 38.07938.07938.07938.07938.079 328.624328.624328.624328.624328.624 824.697824.697824.697824.697824.697 1.191.4001.191.4001.191.4001.191.4001.191.400
Juros 5.643 8.705 121.973 136.321
Pagamento Principal - (300.000) - (300.000)
Pagamentos de juros (5.531) (37.329) (108.011) (150.871)
Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017Saldo em 31 de março de 2017 38.19138.19138.19138.19138.191 ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 876.850876.850876.850876.850876.850
Juros 1.449 - 126.723 128.172
Pagamento principal (33.923) - - (33.923)
Pagamentos de juros (5.717) - (126.723) (132.440)
Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018Saldo em 31 de março de 2018 ----- ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 838.659838.659838.659838.659838.659
15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas 20182018201820182018 20172017201720172017
Participação dos empregados nos resultados 59.980 56.003
Provisão para férias 22.819 20.378
Provisão para encargos sobre remuneração com base em ações 7.435 3.823
INSS e IRRF sobre Salários 9.458 12.135
Provisão de INSS sobre 13º salários e férias 7.707 6.932
Provisão para 13o salários 4.885 4.436
Provisão de FGTS sobre 13º salários e férias 2.177 1.986
FGTS sobre salários 1.695 1.031
Outros 12 522

116.168 107.246
16 Receita diferida: 16 Receita diferida: 16 Receita diferida: 16 Receita diferida: 16 Receita diferida: A receita diferida é composta por diferimentos de faturamentos correspondentes
aos serviços de certificados digitais, serviços de marketing, serviços de modelagens estatísticas e co-
mercialização de serviços de créditos para consultas. A parcela do faturamento que exceder ao montante
correspondente à receita de serviços efetivamente prestada é apresentada na conta receita diferida. As
receitas de serviços de certificação são reconhecidas considerando o custo de manutenção durante o
prazo de validade do certificado digital, que varia de um a três anos. Os saldos, nos períodos correspon-
dentes, são: 20182018201820182018 20172017201720172017
Serviços de certificação digital 24.997 34.034
Serviços de crédito 4.784 3.460
Serviços de marketing 2.640 2.360
Serviços de modelagens estatísticas 4.950 5.420

37.371 45.274
Passivo circulante 28.134 36.679
Passivo não circulante 9.237 8.595
As movimentações da receita diferida em 31 de março de 2018 e de 2017 estão demonstradas a seguir:

20172017201720172017 DiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimento ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento 20182018201820182018
Serviços de certificação digital 34.034 23.380 (32.417) 24.997
Serviços de crédito 3.460 10.110 (8.786) 4.784
Serviços de marketing 2.360 4.758 (4.478) 2.640
Serviços de modelagens estatísticas 5.420 14.427 (14.897) 4.950

45.274 52.675 (60.578) 37.371
20162016201620162016 DiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimentoDiferimento ReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimentoReconhecimento 20172017201720172017

Serviços de certificação digital 45.886 21.809 (33.660) 34.034
Serviços de crédito 317 4.203 (1.060) 3.460
Serviços de marketing 660 6.079 (4.380) 2.360
Serviços de modelagens estatísticas 7.337 4.482 (6.399) 5.420

54.200 36.573 (45.499) 45.274
17 Contingências e depósitos judiciais: 17 Contingências e depósitos judiciais: 17 Contingências e depósitos judiciais: 17 Contingências e depósitos judiciais: 17 Contingências e depósitos judiciais: (a) Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia
apresentava os seguintes passivos e os correspondentes depósitos judiciais relacionados a contingênci-
as: Depósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciaisDepósitos judiciais Provisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingênciasProvisões para contingências

20182018201820182018 20172017201720172017 20182018201820182018 20172017201720172017
Trabalhistas e previdenciárias 14.024 9.144 20.811 16.653
Tributárias 249 201 218 178
Cíveis 3.373 3.718 25.429 36.532

17.646 13.063 46.458 53.363
(b) A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

Movimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingências
20162016201620162016 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas 20172017201720172017 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas 20182018201820182018

Trabalhistas e
previdenciárias 15.258 6.118 (4.723) 16.653 7.517 (3.359) 20.811

Tributárias 130 84 (36) 178 50 (10) 218
Cíveis 37.749 12.908 (14.125) 36.532 12.109 (23.212) 25.429

53.137 19.110 (18.884) 53.363 19.676 (26.581) 46.458
(c) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e ou-
tros em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as
quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para perdas considera-
das prováveis decorrentes desses processos são estimadas, atualizadas e contabilizadas pela adminis-
tração, com base em opinião de seus especialistas legais internos. (d) As perdas possíveis, não
provisionadas no balanço, estão demonstradas no quadro abaixo: 20182018201820182018 20172017201720172017
Trabalhistas 14.430 13.827
Tributárias 38.218 40.006
Cíveis 74.565 35.854

127.213 89.687
As estimativas desses efeitos financeiros foram elaboradas com base na opinião dos especialistas legais
internos da Companhia e levou em conta o acompanhamento dos processos, o histórico dos últimos três
anos, o ingresso de novos processos e a jurisprudência verificada. (e) Ativos contingentes, não reconhe-
cidos no balanço: A Companhia é parte envolvida nos seguintes processos tributários e previdenciários,
cujas prováveis entradas de benefícios econômicos estão abaixo mensuradas sendo assim juntamente
com uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço: Mandado de Seguran-
ça: ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre os
pagamentos realizados aos empregados da Companhia relativamente a: (i) auxílio-doença (primeiros 15
dias); (ii) auxílio-acidente (primeiros 15 dias); (iii) salário-maternidade; (iv) terço constitucional de féri-
as (abono de férias); (v) horas extras; e (vi) aviso prévio indenizado. Valor do ativo contingente:
R$ 31.030 (31 de março de 2017 - R$ 44.334). (f) Autuação fiscal: A exemplo do que tem ocorrido no
mercado, em 2011, a Companhia foi autuada quanto à dedutibilidade fiscal do ágio decorrente da aquisi-
ção da Serasa pelos seus atuais controladores. A Companhia considera remota a perspectiva de perda
com base na posição de advogados externos e outros fatores apresentados na autuação. Foi proferido
acordão que deu provimento ao recurso voluntario interposto pela companhia, em 14/09/2016. Aguarda-
se atualmente a distribuição à CSRF e julgamento. (g) Score: A partir de 2013 a Companhia recebeu um
número significativo de processos relacionados ao produto “Score”, com uma maior concentração nos
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Score é uma ferramenta estatística que auxilia
nossos clientes no processo de concessão de crédito. Estes processos são em sua maioria solicitações
individuais de indenizações por danos morais, questionando a legalidade do produto. Casos similares
estão ocorrendo com outros fornecedores deste mesmo tipo de produto no Brasil. Essa decisão fixou um
precedente que deverá ser seguido pelos demais Tribunais do país, uniformizando-se o julgamento a res-
peito da matéria. A administração da Companhia julga que a provisão constituída para fazer frente a
essas ações está adequada. 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - 18 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de março de 2018, o ca-
pital subscrito e integralizado, no montante de R$ 174.000 (31 de março de 2017 - R$ 174.000), é repre-
sentado por 3.726.600 ações ordinárias, sem valor nominal, pertencentes a acionistas domiciliados no
País e no exterior, composto como segue: Quantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de açõesQuantidade de ações
AcionistasAcionistasAcionistasAcionistasAcionistas 20182018201820182018 20172017201720172017
Gus Europe Holdings B.V. 3.711.820 3.711.820
Joseph Yacoub Safra 8.394 8.394
Omicron - Distr de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 2.000 2.000
Experian Nominees Limited 371 371
Ações em tesouraria 4.015 4.015

3.726.600 3.726.600
b. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágiob. Reserva de ágio 20182018201820182018 20172017201720172017
Experian Brasil Aquisições Ltda. 796.357 796.357
Experian Brasil Ltda. (296.107) (296.107)

500.250 500.250
Conforme mencionado na Nota 9(a), na incorporação reversa das empresas acima, o provisionamento
integral do ágio e a constituição dos tributos diferidos se dão contra a reserva de capital, para resga-
tar a integridade do capital. No caso da Experian Brasil Ltda., como parte da aquisição original se deu
com dívida, o provisionamento foi maior que o acréscimo patrimonial na incorporação, gerando uma
reserva de capital líquida negativa. c. Remc. Remc. Remc. Remc. Remuneração com base em ações - uneração com base em ações - uneração com base em ações - uneração com base em ações - uneração com base em ações - A Companhia é benefici-
ada por serviços prestados por seus empregados que participam de plano de pagamento baseado em
ações gerido pelo grupo Experian. As transações com pagamento baseado em ações são liquidadas
com instrumentos patrimoniais. A seguir detalhamos os planos e a valorização desses prêmios outor-
gados. A Companhia tem três planos, a saber (i) Plano de Co-Investimento da Experian - “PCI”; (ii)
Plano de Desempenho das Ações (PDA); (iii) Plano de Ações Restritas (PAR). O período de aquisição do
direito é de três anos. Os prêmios são liquidados pela distribuição das ações do acionista controlador
da Companhia, a Experian Plc. A partir do próximo exercício a Companhia planeja pagar para sua
controladora pelo benefício de participar do plano.
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Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

Os dados são do IBGE, que divulgou ontem (7), no Rio de 
Janeiro, a Pesquisa Anual da Indústria da Construção 
2016 (Paic). O estudo indica que, naquele ano, a ativi-

dade da construção somou R$ 318,7 bilhões em incorporações, 
obras e serviços da construção.

O valor das obras e serviços da construção atingiu R$ 299,1 
bilhões, sendo que 31,5% provenientes de obras contratadas por 
entidades públicas (R$ 94,1 bilhões) e o restante por pessoas 
físicas e/ou entidades privadas. As empresas ativas da indústria 
da construção com mais de uma pessoa ocupada totalizaram 
127 mil, ocupando cerca de dois milhões de pessoas em 2016. 
O gasto com salários, retiradas e outras remunerações atingiu 
R$ 58,5 bilhões e o salário médio mensal pago na atividade 
foi de R$ 2.235,2.

Para o gerente da pesquisa, José Carlos Guabyraba, em 
2016, “vários setores reduziram muito as suas atividades e o 
que mais sofreu foi o de infraestrutura com menor aporte e 
redução drástica de investimentos, principalmente do estado, 
que parou ou diminuiu os investimentos principalmente nas 
usinas, rodovias e ferrovias, o que vinha sendo mantido pelos 
governos anteriores a 2016”.

“Foi um fenômeno que atingiu todos os níveis de empresas 
com cinco ou mais empregados ou com menos de cinco, com a 
média de redução entre elas registrando uma recuo de 15%”. 
Ainda assim, em 2016, a atividade de obras de infraestrutura foi 
a que anotou a maior média de pessoal ocupado por empresa 
(45) e o maior salário médio (3,3 salários mínimos mensais), 
ambos acima da média do total da indústria da construção.

O IBGE destaca que, entre os produtos e/ou serviços ofe-
recidos pelas empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas, as 
obras residenciais foram as que mais ganharam participação 
no ranking, passando da quinta posição (15,1%) em 2007 

Brasil perdeu mais de 430 mil empregos 
na construção entre 2015 e 2016

para a primeira (26,7%), em 
2016. A construção de rodo-
vias, ferrovias, obras urbanas 
e obras de arte especiais, que 
representava a primeira colo-
cação em 2007 (21,4%), caiu 
para a segunda posição 18,4% 
em 2016. Importante fonte de 
dados setoriais para compre-
ender o segmento empresarial 
da atividade da construção no 
país, a Paic é realizada pelo 
IBGE desde 1990. As informa-
ções são indispensáveis para 
a análise e o planejamento 
econômico de empresas do 
setor privado e dos diferentes 
níveis de governo.

Obras de infraestrutura 
- Praticamente no auge da crise econômica do país, refletida 
na queda do PIB, foi o setor de infraestrutura, altamente 
dependente de investimentos públicos, o que mais sofreu 
com a falta de recursos e a suspensão de investimentos im-
portantes para o setor. Os dados da pesquisa indicam que, 
entre 2007 e 2016, houve uma queda da participação das 
obras de infraestrutura, que passaram de 45,6% em 2007 
para 29,5% no valor adicionado desse setor, enquanto cres-
cia a participação da construção de edifícios (de 39,7% para 
45,9%); e dos serviços especializados (de 19% para 24,6%).

“Pode-se observar, por exemplo, que mesmo em relação 
às usinas do Norte do país [vitais para o abastecimento de 
energia] a construção das unidades caiu porque houve re-
dução de investimentos, então, repito, a infraestrutura foi a 
que mais sentiu o baque”, disse o gerente do levantamento. 
“Na realidade não houve o fim das obras no Norte do país, 
conclui-se só uma: Belo Monte. E as outras [tiveram] seus 

investimentos diminuídos. 
Então, houve uma desacele-
ração das obras em decorrên-
cia da crise econômica, que 
é mundial, mas que afetou 
mais o Brasil, que tem a sua 
economia muito atrelada ao 
exterior”, explicou.

Gastos com pessoal - Ou-
tra constatação da pesquisa é 
a que indica que o principal 
item de custos e despesas 
da atividade de construção 
em 2007, assim como já era 
em 2016, foi o referente aos 
gastos de pessoal, que pas-
saram de 29,1% para 32,4% 
dos custos do setor, entre 
um período e outro, uma vez 
que o consumo de materiais 
de construção teve queda 
de 26% para 22,6%. Mesmo 
sendo o segmento que, em 
termos reais, foi o principal 
item de custos e despesas do 
setor de construção, a massa 

salarial paga ao pessoal empregado registrou queda de 21% 
entre 2007 e 2016. 

“E isso se deu em razão do desemprego, que impactou na re-
dução da massa salarial paga ao total das pessoas empregadas”, 
disse Guabyraba. O consumo de materiais de construção, que 
chegou a 26% no início do período, caiu para 22,6% em 2016. 
Por sua vez, as obras e/ou serviços contratados a terceiros 
também fi guraram entre os principais custos e despesas da 
atividade de construção, apesar da diminuição na parcela do 
total, passando de 10,5% em 2007 para 9,5%, em 2016.

Entre os produtos e/ou serviços oferecidos pelas empresas 
com 30 ou mais pessoas ocupadas, as obras residenciais foram 
as que mais ganharam participação no ranking, passando da 
quinta posição (15,1%) em 2007 para a primeira (26,7%), em 
2016. A construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras 
de arte especiais, que representavam a primeira colocação em 
2007 (21,4%), caiu para a segunda posição (18,4%) em 2016.

Estrutura da indústria por região - Quando analisada 
regionalmente, os números mostram que o Sudeste, apesar 
de ter perdido participação para as demais regiões, perma-
neceu como o principal representante, tanto em 2007 como 
em 2016, em relação ao número de pessoas ocupadas e ao 
valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção, 
dentre as grandes regiões do Brasil. O Sudeste participou com 
52,4% no total de pessoal ocupado em 2007, diminuindo para 
48% em 2016. Em relação ao valor das incorporações, obras 
e/ou serviços da construção, a mesma região detinha 56,2% 
no início do período analisado, passando para 51,1% no fi nal.

Foi a Região Sul, no entanto, que apresentou o maior cres-
cimento da representatividade entre 2007 e 2016, no número 
do pessoal ocupado, ganhando 3,3 pontos percentuais. Quanto 
ao valor das incorporações, obras e serviços da construção a 
região cresceu 3,1 pontos percentuais.

Já a Região Nordeste teve aumento de participação de 2007 
para 2016, tanto no pessoal ocupado como no valor das in-
corporações, obras e/ ou serviços da construção, ao passar de 
19,5% para 21,4% e de 15,7% para 19,2%, respectivamente. As 
Regiões Centro-Oeste e Norte permaneceram com a quarta e 
quinta representação em ambas as variáveis analisadas, tanto 
em 2007 quanto em 2017.

As empresas ativas da indústria da construção com mais de uma pessoa ocupada 
totalizaram 127 mil, ocupando cerca de dois milhões de pessoas em 2016.

Antônio Cruz/ABr

O setor de infraestrutura, altamente dependente de investimentos públicos,
foi o que mais sofreu com a falta de recursos e a suspensão

de investimentos importantes para o setor.
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A premissa na data da concessão para a saída de empregados antes da aquisição do direito (vesting) é
entre 5% e 10% para os prêmios com condições de desempenho e 20% para os prêmios não atrelados ao
desempenho. As condições de desempenho são:

Condições paraCondições paraCondições paraCondições paraCondições para Resultado assumidoResultado assumidoResultado assumidoResultado assumidoResultado assumido
PlanoPlanoPlanoPlanoPlano aquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direitoaquisição do direito na data da outorgana data da outorgana data da outorgana data da outorgana data da outorga
Plano de 50% - Desempenho do lucro de referência do Grupo Lucro de referência
Co-Investimento Experian avaliado em relação a metas específicas. - 82% a 100%

A data de outorga para esse plano é o início do
exercício no qual o desempenho é avaliado.
50% - Fluxo de caixa operacional acumulado do Fluxo de caixa
Grupo Experian. operacional

acumulado - 100%
Plano de 75% - Desempenho do lucro de referência do Grupo Lucro de referência
Desempenho Experian avaliado em relação a metas específicas. - 82% a 100%
das Ações

25% - Percentual de distribuição determinado na RTA - variando de
classificação Retorno Total ao Acionista (RTA) 45% a 52%
relativo ao grupo de comparação

Plano de AçõesRestritas Sem condições de desempenho atreladas a esse plano.
(i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - (i) Informações sobre a outorga de ações e técnicas de valorização - A outorga das ações é valorizada
pelo preço de mercado da data da outorga sem modificações feitas por distribuição de dividendos ou
outros fatores já que os participantes são elegíveis às distribuições de dividendos dos prêmios outorga-
dos. Condições de desempenho baseado no mercado são consideradas na mensuração do valor justo na
data da outorga e não são revisados pelo desempenho realizado.
(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento(ii) Saldos por plano e vencimento
PlanoPlanoPlanoPlanoPlano Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018 Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017
Plano de Co-Investimento 5.254 3.267
Plano de Desempenho das Ações 4.372 3.257
Plano de Ações Restritas 12.382 11.558

22.008 18.082
VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018Valor em 31 de março de 2018 Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017Valor em 31 de março de 2017
Exercício 2017 - 8.239
Exercício 2018 3.974 6.490
Exercício 2019 6.650 3.353
Exercício 2020 7.385 -
Exercício 2021 3.999 -

22.008 18.082
d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - d. Reserva legal - É constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até atingir
o limite previsto na legislação societária de 20% do capital social, o que de fato já atingiu há alguns
anos. O Conselho de Administração deliberou, ad referendum da Assembleia Geral, a capitalização da
totalidade da reserva legal. e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - e. Dividendos adicionais propostos - Em 31 de março de 2017, os lucros
acumulados remanescentes após as destinações previstas na Lei no 6.404/76, bem como constantes do
Estatuto Social da Companhia, incluindo o que se referir aos dividendos mínimos obrigatórios,
totalizaram R$ 67.937. Desse montante foram aprovados pelo Conselho de Administração em 18 de maio
de 2017 e pela assembleia geral ordinária em 26 de julho de 2017 o pagamento de R$ 67.937 como divi-
dendos adicionais ao mínimo obrigatório. Durante o exercício findo em 31 de março de 2018, foram apro-
vados pelo Conselho de Administração e pagos dividendos e juros sobre capital próprio no valor total de
R$ 347.254 (R$ 39.959 de juros sobre o capital próprio e R$ 307.295 de dividendos). Em 31 de março
de 2018, a Companhia propôs a destinação de R$ 52.902 para a conta de dividendos adicionais propos-
tos ao mínimo obrigatório, por terem sido propostos após o encerramento do exercício. Nos termos do
Estatuto Social, em cada exercício, aos titulares de ações é atribuído um dividendo mínimo de 25% do
lucro líquido, calculados nos termos da Lei no 6.404/76. A proposta de dividendos consignada nas de-
monstrações financeiras da Companhia, sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia geral, calcu-
lada nos termos da referida Lei, em especial no que tange ao disposto nos artigos 196 e 197, é assim
demonstrada: 20182018201820182018 20172017201720172017
Lucro líquido do exercício 470.084 450.601
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.035 75
Base de cálculo dos dividendos 471.119 450.676
Dividendos aprovados antes do final do exercício 364.635 328.631
Dividendos propostos após o final do exercício 52.902 62.986
Juros sobre o capital próprio aprovados antes do final do exercício 53.582 54.108
Juros sobre o capital próprio propostos após o final do exercício - 4.951
Remuneração total dos acionistas com base no lucro do exercício 471.119 450.676
Percentual de remuneração dos acionistas sobre a base de cálculo 100 100
Remuneração total dos acionistas no fim do exercício por ação do capital social - R$ 126,28 121,05

f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - f. Ajuste de avaliação patrimonial - A Companhia optou por avaliar o seu ativo imobilizado pelo custo
atribuído, como faculta a Interpretação Técnica ICPC 10 - “Esclarecimentos sobre os CPCs 27 e 28, do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis”, aprovada pela Deliberação CVM no 619/09 e Resolução
CFC no 1.263/09. Para tanto, baseou--se em laudo de avaliação que recalculou os valores dos custos
históricos de terrenos, edificações, móveis e utensílios e equipamentos de computação. Os saldos inici-
ais de tais itens foram mensurados ao custo atribuído na data de 1o de abril de 2009. O ajuste inicial de
adoção da nova norma foi escriturado na conta ajuste de avaliação patrimonial, o qual será realizado
contra lucros acumulados à medida que os ativos forem sendo consumidos, quer seja por depreciação ou
baixa por alienação ou perda. 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: 19 Receita: A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é
como segue: 20182018201820182018 20172017201720172017
Receita bruta de serviços 2.604.171 2.460.268
Descontos (91.929) (65.901)
Tributos sobre serviços (239.886) (264.692)
Receita com partes relacionadas (nota 10) 9.905 12.008
Receita líquida de serviços 2.282.261 2.141.683
20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - 20 Programas sociais: a. Benefício de previdência privada multicomplementar - A Companhia ofere-
ce a seus empregados planos de previdência na modalidade de contribuição definida. Estão disponíveis
duas instituições para administrar o plano: a Bradesco Vida e Previdência S.A. e a Itaú Unibanco Vida e
Previdência S.A. Nos exercícios findos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017, a Companhia
efetuou contribuição de R$ 6.362 e R$ 4.534, respectivamente, para custeio do plano, que estão incluí-
dos nas rubricas de custos dos serviços prestados, despesas com vendas, despesas gerais e administra-
tivas e custo da base de dados. b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - b. Benefícios de assistência médico-hospitalar e outros - A Compa-
nhia oferece compulsoriamente plano de assistência médico-hospitalar e odontológica a todos os seus
profissionais e familiares (cônjuge, filho(s), companheiro(a) e enteado(s) devidamente comprovados por
documentos obrigatórios), enquanto vinculados à Companhia. Após o desligamento, o profissional pode
optar por permanecer vinculado ao(s) plano(s) que possuía enquanto funcionário, pagando 100% do
custo do(s) plano(s) por um período determinado (ou indeterminado, em caso de aposentados do INSS),
conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 e todas suas alterações, e as resoluções CONSU
no 20 e 21 e suas alterações. Nos exercícios findos em 31 de março de 2018 e 31 de março de 2017, a
Companhia efetuou contribuições de R$ 30.346 e R$ 33.231, respectivamente, incluídas nas rubricas de
despesas com vendas, despesas gerais e administrativas e base de dados. 21 Instrumentos financei-21 Instrumentos financei-21 Instrumentos financei-21 Instrumentos financei-21 Instrumentos financei-
ros: Estrutura de gerenciamento de risco - ros: Estrutura de gerenciamento de risco - ros: Estrutura de gerenciamento de risco - ros: Estrutura de gerenciamento de risco - ros: Estrutura de gerenciamento de risco - As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são
estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e
controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas
de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mer-
cado e nas atividades da Companhia. A Companhia, através de suas normas e procedimentos de treina-
mento e gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual
todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. A Companhia possui exposição basicamen-
te aos riscos financeiros de: crédito, liquidez e de mercado, no que tange à taxa de juros e câmbio. Hie-Hie-Hie-Hie-Hie-
rarquia do valor justo - rarquia do valor justo - rarquia do valor justo - rarquia do valor justo - rarquia do valor justo - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e
passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo:
31 de março de 201831 de março de 201831 de março de 201831 de março de 201831 de março de 2018 Emprés-Emprés-Emprés-Emprés-Emprés- OutrosOutrosOutrosOutrosOutros Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo

timos etimos etimos etimos etimos e passivospassivospassivospassivospassivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota recebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveisrecebíveis financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros não mensuradosAtivos financeiros não mensuradosAtivos financeiros não mensuradosAtivos financeiros não mensuradosAtivos financeiros não mensurados
ao valor justoao valor justoao valor justoao valor justoao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5 88.963 - 88.963 ----- 88.963 -----
Contas a receber de clientes 6 467.414 - 467.414 ----- 467.414 -----

556.377556.377556.377556.377556.377 ----- 556.377556.377556.377556.377556.377 - 556.377 -
Passivos financeirosPassivos financeirosPassivos financeirosPassivos financeirosPassivos financeiros
não mensurados ao valor justonão mensurados ao valor justonão mensurados ao valor justonão mensurados ao valor justonão mensurados ao valor justo
Fornecedores 13 - 139.583 139.583 ----- 139.583 -----
Contas a pagar 10 - 51.557 51.557 ----- 51.557 -----

191.140191.140191.140191.140191.140 191.140191.140191.140191.140191.140 - 191.140 -
a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - a. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo. A Companhia realiza aplicações financeiras
em instituições financeiras de primeira linha, e autorizadas pela tesouraria do grupo Experian com obje-
tivo de minimizar riscos de crédito. A política de vendas da Companhia está subordinada à política de
crédito fixada por sua administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado por meio da seleção da carteira de clientes que
considera a capacidade de pagamento (análise de crédito) e a diversificação das vendas (pulverização

do risco). Exposição a riscos de crédito Exposição a riscos de crédito Exposição a riscos de crédito Exposição a riscos de crédito Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição
máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:

NotaNotaNotaNotaNota 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017
Caixa e equivalentes de caixa 5 88.963 54.800
Contas a receber de clientes 6 467.414 385.925

556.377 440.725
A política de vendas da Companhia está associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se
sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus
clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de vendas por clientes e o apoio de soluções de
risco de crédito são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência
em suas contas a receber. Em relação aos investimentos em CDBs, existem bancos pré-aprovados com
os quais a Companhia pode negociar CDBs. Tais bancos possuem uma classificação de risco (rating)
local mínima - aprovado em comitê de tesouraria - para serem elegíveis a aplicações com CDBs, sendo
estas classificações de risco locais calculadas por agências de classificação de risco independentes e
atuantes no mercado brasileiro. Periodicamente, esses ratings são revistos com o objetivo de monitorar
se o grupo de bancos com os quais a Companhia opera tiveram suas classificações de risco modificadas.
Os fundos investidos possuem, em sua carteira, principalmente, títulos públicos federais que possuem
risco de crédito soberano e títulos de dívida privada, os quais são analisados pelos departamentos de
análise de crédito dos gestores de investimentos e também CDBs. A Companhia não busca ativamente se
expor a ativos que se comportem em apenas uma única direção (valorização ou desvalorização), dada a
mudança em algum componente de risco de mercado. A Companhia acredita que o seu patrimônio líqui-
do está protegido contra os principais riscos de mercado, especialmente devido à dispersão dos tipos de
ativos que compõem os seus investimentos e os seus fundos investidos. Tal diversificação em classes de
ativos, muitas vezes dentro de um mesmo fundo investido, faz com que uma eventual valorização finan-
ceira de um ativo possa ser neutralizada por uma desvalorização de outro ativo. b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - b. Risco de liquidez - É
um risco da Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos fi-
nanceiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas pre-
missas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo departamento de
finanças. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia e os passivos
financeiros derivativos que são liquidados em uma base líquida pela Companhia, por faixas de venci-
mento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data
contratual do vencimento. ValorValorValorValorValor Menos deMenos deMenos deMenos deMenos de Entre um eEntre um eEntre um eEntre um eEntre um e Entre dois eEntre dois eEntre dois eEntre dois eEntre dois e

contábilcontábilcontábilcontábilcontábil um anoum anoum anoum anoum ano dois anosdois anosdois anosdois anosdois anos cinco anoscinco anoscinco anoscinco anoscinco anos
Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018Em 31 de março de 2018
Fornecedores 139.583 129.568 7.024 2.991
Empréstimos 838.659 38.659 - 800.000

978.242 168.227 7.024 802.991
Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017Em 31 de março de 2017
Fornecedores 126.312 119.697 777 5.838
Empréstimos 876.850 42.927 33.923 800.000

1.003.162 162.624 34.700 805.838
Gestão de capital - Gestão de capital - Gestão de capital - Gestão de capital - Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital social são os de salvaguardar
sua capacidade de continuidade para reinvestimento, além de manter uma estrutura de capital que seja
suficiente para cumprir com suas obrigações de curto prazo. Os índices de alavancagem financeira em
31 de março de 2018 e 2017 podem ser assim sumariados:

20182018201820182018 20172017201720172017
Total dos empréstimos (Nota 14) (*) 838.659 876.850
Menos - caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (88.963) (54.800)
Dívida líquida 749.696 822.050
Total do patrimônio líquido 887.343 899.487
Total do capital 1.637.039 1.721.537
Índice de alavancagem financeira - % 46 48
(*) 100% dos empréstimos foram obtidos com partes relacionadas. O principal objetivo do uso de instru-
mentos financeiros é preservar o capital da Companhia, sendo a rentabilidade um efeito secundário de-
corrente de escolhas feitas primeiramente observando-se a segurança e posteriormente a rentabilidade.
Os investimentos da Companhia são confrontados, principalmente, com a rentabilidade dos Certificados
de Depósito Interbancários (CDI). São estabelecidas rentabilidades máxima e mínima dos instrumentos
financeiros que são monitoradas por um comitê de tesouraria corporativa do grupo Experian. c. Derivati-c. Derivati-c. Derivati-c. Derivati-c. Derivati-
vos - vos - vos - vos - vos - Por política interna, a Companhia não faz uso de instrumentos financeiros derivativos.

22 Outras (despesas)/receitas operacionais22 Outras (despesas)/receitas operacionais22 Outras (despesas)/receitas operacionais22 Outras (despesas)/receitas operacionais22 Outras (despesas)/receitas operacionais 20182018201820182018 20172017201720172017
Recuperação de despesas serviços compartilhados 24.487 25.868
Donativos e contribuições (1.214) (271)
Despesas - partes relacionadas (nota 10) (2.585) (1.969)
Outros 1.706 465

22.394 24.093
23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza 20182018201820182018 20172017201720172017
Gastos com pessoal (532.808) (495.656)
Serviços de terceiros (126.577) (119.152)
Correspondências (335.713) (250.274)
Depreciação e amortização (252.986) (227.575)
Manutenção (111.517) (95.736)
Comissões a terceiros e outros dispêndios de vendas (25.181) (37.125)
Água, esgoto, energia, condomínio e IPTU (8.916) (10.007)
Provisão para perdas com clientes (18.839) (20.132)
Propaganda e publicidade (21.427) (18.290)
Comunicação (4.011) (13.484)
Jurídicas (9.426) (21.504)
Transporte e viagens 78.576 (12.679)
Aluguéis (9.868) (8.726)
Eventos (23.711) (10.502)
Despesas partes relacionadas (nota 10) (103.824) (49.593)
Outros (18.573) (18.583)

(1.524.801) (1.409.018)
Custo dos serviços prestados (769.118) (688.952)
Despesas com vendas (170.845) (188.872)
Despesas gerais e administrativas (584.838) (531.194)

(1.524.801) (1.409.018)
24 Resultado Financeiro24 Resultado Financeiro24 Resultado Financeiro24 Resultado Financeiro24 Resultado Financeiro 20182018201820182018 20172017201720172017
Despesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeiras
Juros (266) (560)
Variações cambiais passivas (1.440) (1.553)
Juros - partes relacionadas (nota 10) (110.726) (136.321)
Outros (14.842) (7.365)

(127.274) (145.799)
Receitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeiras
Rendimento sobre aplicação financeira 7.554 32.043
Variações cambiais ativas 15.607 1.470
Receita partes relacionadas (nota 10) 720 1.285
Juros 1.481 1.809
Outros 50 82

25.412 36.689
Resultado financeiro (101.862) (109.110)
25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: 25 Seguros: A administração pratica política de cobertura de seguros com o objetivo de reduzir riscos de
perdas, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas
foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais si-
nistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orienta-
ção de seus consultores de seguros. Em 31 de março de 2018, a Companhia tinha as seguintes princi-
pais apólices de seguro contratadas com terceiros:
RamosRamosRamosRamosRamos Importâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradas
Incêndio de bens do imobilizado 326.267
Responsabilidade civil 54.272
26 Eventos subsequentes: 26 Eventos subsequentes: 26 Eventos subsequentes: 26 Eventos subsequentes: 26 Eventos subsequentes: Em 3 de abril de 2017, a Experian anunciou a venda de 75% de participação
do negócio de Email/Cross-Channel Marketing (CCM) para a Vector Capital. A Experian irá manter 25%
de participação no negócio, contudo, não estará mais envolvida no dia a dia da gestão e operação. No
Brasil a operação de venda desta linha de negócio está prevista para ser concluída em Agosto de 2018
quando a Vector contará com a sua entidade legal no país. Em 31 de março de 2018 a Cross-Channel
Marketing (CCM) possuía a seguinte posição patrimonial financeira: 20182018201820182018
Total ativos 8.823
Total passivos e patrimônio líquido (8.261)
Resultado do período 562
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros e
Diretores da Serasa S.A. Serasa S.A. Serasa S.A. Serasa S.A. Serasa S.A. São Paulo - SP. Opinião:Opinião:Opinião:Opinião:Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
Serasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Serasa S.A em 31 de março de
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência

de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades daResponsabilidades daResponsabilidades daResponsabilidades daResponsabilidades da
administração e da governança pelas demonstrações financeiras:administração e da governança pelas demonstrações financeiras:administração e da governança pelas demonstrações financeiras:administração e da governança pelas demonstrações financeiras:administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 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 necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras:nanceiras:nanceiras:nanceiras:nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to-
madas 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, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: –  Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveni-
ente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos rele-
vantes 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 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 levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 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 demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 06 de Junho de 2018.
KPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6

Sebastian Yoshizato SoaresSebastian Yoshizato SoaresSebastian Yoshizato SoaresSebastian Yoshizato SoaresSebastian Yoshizato Soares - Contador CRC 1SP257710/O-4

A crise econômica que atingiu o país nos últimos 
anos levou a indústria da construção a perder 432 mil 
empregos formais entre 2015 e 2016, uma retração de 
19% que se deu em todos os segmentos, principalmente 
na infraestrutura, onde o recuo foi de 15%
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Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para a AGOE que será realizada no dia
06/07/2018, às 10h, em 1ª convocação (“AGOE”). Tal assembleia será realizada na sede
da Companhia, na Avenida Pedroso de Morais, 1.619, conjunto 513, Alto de Pinheiros,
São Paulo, SP, contando com a seguinte ordem do dia: (I) em AGO, deliberar acerca das
contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2016 e 31/12/2017; e (II) em AGE, deli-
berar sobre o aumento do capital social da Companhia em R$ 640.000,00, com a conse-
quente emissão de 1.372 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a conse-
quente consolidação do estatuto social alterado, se aprovada a matéria. Ficam os Acionis-
tas cientificados de que os documentos referentes às deliberações sobre as matérias da
AGO estão disponíveis na sede da Companhia. Ficam os Acionistas cientificados de que
possuem 30 dias para manifestação do exercício do direito de preferência para subscre-
ver as ações a serem emitidas em decorrência do aumento de capital social a ser delibe-
rado em AGE. São Paulo/SP, 06/06/2018. Marcello Perego Ursini (Diretor).     (06, 07 e 08)

6ª VC- Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1033169-96.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CELINA SOUZA LIMA OLIVEIRA, CPF 021.071.117-58, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Maxcasa Xx Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., objetivando a cobrança da quantia de R$ 96.713,06 (em junho/2016), 
decorrente de transferência realizada pela autora, por equívoco em montante maior do que o 
devido, para cumprimento de distrato celebrado entre as partes em 18/02/2014. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0060066-54.2011.8.26.0100 (USUC 1392). O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José de Oliveira 
Simões Filho, Thimoteo de Oliveira Simões, Cecilia Martins Simões, Francisco José Brant de 
Carvalho, Carlos Augusto Brant de Carvalho, Benedito Ventura, Augusta Monteiro Ventura , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Madalena Daniel Ianson e Marcos Aparecido Ianson, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Raulino Galdino da Silva, nº 941 Jardim Maristela - 40º Subdistrito Brasilândia - São Paulo SP, com 
área de 107,95 m², contribuinte nº 307.003.0037-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0702740-
92.2012.8.26.0704/01 A MMa. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIOGO DOMINGUEZ, CPF 
608.231.948-68 e VIRGÍNIA VIDALIA MORONTE DOMINGUEZ, CPF 166.935.688- 40, que lhes foi 
proposta uma ação de Cobrança por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO STUDIUM VOGUE, que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-os ao pagamento de 
R$ 218.780,00 (atualizado até Junho/2017). Estando os executados em lugar ignorado, foi 
determinada a INTIMAÇÃO por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 
513 e 523 do CPC), ficando também advertidos, independentemente de nova intimação para em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação (art. 525 do CPC), na ausência  dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2018. 

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE KAZUJIRO YAMADA E OUTROS, 
REQUERIDO POR THATIANA TIEMY RÓS ROCHA - PROCESSO Nº1005660-41.2017.8.26.0008. 
A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida 
em 22/02/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de KAZUJIRO YAMADA, RNE 458775-V, CPF/MF 
069.516.358-20, considerando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de modo 
geral, e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Thatiana Tiemy Rós Rocha. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2018 

28ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0228066-17.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO 
ZOGHAIB FERREIRA, brasileiro, CPF 314.554.298-21, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$7.659,94 (Nov/2011), 
oriundo do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. 
Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e acrescido de 
honorários de 5% sobre o débito em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial 
em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, IV do CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2018. 

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE nº 35.300.043.154

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 27/04/2018
01. Data, Hora e Local: Aos 27/04/2018, às 10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, localizado na Rua George Eastman, 213, 
Vila Tramontano, em São Paulo/SP. 02. Convocação: Edital de convocação publicado no jornal Empresas & Negócios/DOESP em 
suas edições de 27, 28 e 29/03/2018, conforme disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 03. 
Publicações Legais: Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Atacadão S.A. 
(“Companhia”), acompanhados do Relatório dos auditores externos independentes elaborado pela KPMG Auditores Independentes 
(“Auditores Independentes”), do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário e da Declaração dos Diretores acerca 
das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, foram publicados no jornal “Empresas e 
Negócios”, edição dos dias 03 a 05/03/2018 e no DOESP, edição do dia 03/03/2018, bem como arquivados na sede social e dispo-
nibilizados nos websites da CVM, da B3 S.A. Bolsa, Balcão Brasil (“B3”) e da Companhia. 04. Quórum: Presentes acionistas titula-
res de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 90% do capital social da Companhia, conforme regis-
tros constantes do livro de presença de acionistas e dos boletins de voto a distância. 05. Presença Legal: Presentes o Sr. Sébastien 
Durchon, Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem 
como os Srs. Carlos Eduardo Paulino da Silva e Fernando Rodrigues Nascimento, representantes dos Auditores Independentes. 06. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sébastien Durchon, que convidou os Srs. Rafael Lopes Segatelli e Henrique da 
Silva Gordo Lang para secretariar os trabalhos. 07. Ordem do dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (1) -
cio social encerrado em 31/12/2017; (2)
distribuição de dividendos; (3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem 
eleitos; (b) deliberar sobre a caracterização dos candidatos indicados como conselheiros independentes; e (c) eleger os membros do 
Conselho de Administração da Companhia; e (4) aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2018. Em AGE: (1) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e in-
tegralizado da Companhia; e (2) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 08. Deliberações: Após as discussões 
relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratu-
ra da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 
130, §§ 1° e 2°, da Lei das S.A.: Em AGO: (1) Foram aprovados, por unanimidade, depois de examinados e discutidos, as contas dos 

(2) Foi aprovada, por una-
nimidade, a proposta da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido de R$ 1.599.627.405,53 relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2017, da seguinte forma: (a) Reserva Legal: para esta reserva foram destinados R$ 79.981.370,28, por 
força do disposto no artigo 193  da Lei das S.A. e no artigo 42 do Estatuto Social da Companhia; (b) Reserva para investimentos e 
capital de giro -

(c) Remu-
neração aos acionistas: o saldo remanescente do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, após as destinações às 
reservas referidas nos itens (a) e (b) acima, no valor de R$ 195.423.033,34, será pago integralmente aos acionistas da Companhia 
no dia 23/05/2018 , na forma de juros sobre o capital próprio, equivalente ao valor de R$ 0,098620187 por ação em circulação, 
valores esses sujeitos à incidência de Imposto de Renda na Fonte à alíquota vigente. Farão jus aos pagamentos os acionistas 
constantes da posição acionária da Companhia em 03/05/2018, sendo que a partir do dia 04/05/2018 as ações serão negociadas 
na bolsa de valores “ex-direito” aos juros sobre capital próprio. (3) Foram aprovadas, por maioria: (a) a eleição de 10 membros para 
compor o Conselho de Administração da Companhia, sendo 2 Conselheiros Independentes; (b) o enquadramento dos Srs. Marcelo 
Pavão Lacerda e Luiz Fernando Vendramini Fleury como candidatos a membros independentes do Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado; e (c) a reeleição dos seguintes membros, para compor o 

(i) Matthieu Dominique Marie Malige, 
francês, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 33 avenue 
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (ii) Franck Emile Tassan, francês, casado, diretor jurídico, CPF/MF nº 237.768.338-
07, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt, França; (iii) Jacques Dominique Ehrmann, 
francês, casado, Diretor, CPF/MF nº 237.768.328-27, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, 
França; (iv) Francis André Mauger, francês, casado, diretor, CPF/MF nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 33 avenue 
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França,; (v) Noël Frédéric Georges Prioux, francês, casado, administrador de empresas, 
CPF/MF nº 711.610.951-01, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano; (vi) Fré-
déric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, CPF/MF nº 711.720.651-95, com endereço comercial em co-
mercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (vii) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, RG nº 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF n° 162.864.248-30, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano; (viii), Abilio Dos Santos Diniz, brasileiro, casado, administrador de em-

presas, RG nº 1.965.961 SSP/SP, CPF/MF nº 001.454.918-20, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima 2077, 22 andar, Jardim Paulistano; (ix) Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, casado, analista, RG nº 40.075.544-23 SSP/SP, 
CPF/MF nº 333.979.450-20, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, como Conse-
lheiro Independente; e (x) Luiz Fernando Vendramini Fleury, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 4.588.626-0 SSP/
SP, CPF/MF nº 036.577.328-02, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, como 
Conselheiro Independente. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de 

-
quisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem 
qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução CVM nº 367/02. (4) Foi aprovada, por unanimidade, a 

R$28.190.000,00, incluídos benefícios e encargos. (5) Foi registrado pela Mesa o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acio-
nistas titulares de ações representativas de mais do que 2% do total do capital social da Companhia, sem a indicação de candida-
tos. Todavia, tendo em vista que, solicitada pelo Presidente a eventual indicação de candidatos a membros titulares e suplentes
para compor o Conselho Fiscal, não houve indicações pelos acionistas presentes, considerou-se prejudicado o pedido de instalação. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, correspondente a R$7.606.294.240,30, represen-
tado por 1.981.572.326 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O caput do artigo 5º do Estatuto Social 
passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
R$7.606.294.240,30, dividido em 1.981.572.326 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (2) Foi aprovada, por
unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. O texto do Estatuto Social consolidado foi autenticado pela mesa,
numerado e arquivado na sede da Companhia e será levado a arquivamento na JUCESP em apartado à presente ata, bem como 
disponibilizada nos websites da CVM, da B3 e da Companhia. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e aprovada,
foi por todos assinada. São Paulo, 27/04/2018. Mesa: Presidente - Sébastien Durchon; Secretários - Rafael Lopes Segatelli e
Henrique da Silva Gordo Lang. Acionistas Presentes: Carrefour Nederland BV; e Carrefour S.A. Procurador: Sebastien Durchon -
Península II Fundo de Investimento em Participações - Procurador: O3 Gestão de Recursos Ltda. - P.p. Paula Ferraz Viana de 
Carvalho - Bombardier Trust (Us) Master Trust; Fidelity Investment Funds Fidelity Index Emerg Markets Fund; Forsta Ap-Fonden;
Franklin Templeton Investment Funds; Government Pension Fund; Jnl/Mellon Capital Emerging Markets Index Fund; Jtsb Ltd as TR for
Sum TR and Bank CO TD TR F; Missouri Education Pension Trust; Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund; New
South Walles TR Corp as TR for the TC Emer Mkt Shar Fund; Oppenheimer Developing Markets Fund; Oppenheimer Global Allocation 
Fund; Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund; Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust; Public Employees 
Retirement System of Ohio; Stiching Pensioenfonds Voor Huisartsen; the Master Trust Bank of Jap Ltd. as Tr. for Mtbj400045829; the
Master Trust Bank of Jap, Ltd. as Tr. for Mtbj400045828; the Master Trust Bank of Japan, Ltd. as T. for Mtbj400045836; the Master 
Trust Bank of Japan, Ltd. as T. for Mutb400045796; the Master Trust Bank of Japan, Ltd. as TR for Mutb400045792; the Master Trust 
Bank of Japan, Ltd. as Tru FO Mtbj400045849; the Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee for Mutb4000; the Master Trust Bank 
of Japan, Ltd. Trustee Mutb400045794; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Total International Stock Index Fd, 
A SE Van S F; Vantagetrust III Master Collective Investment Funds Trust; e Workers Compensation Insurance Fund. Procurador: J.P.
Morgan S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - P.p. Tiago Casillo Vieira - Pinehurst Partners, L.P.; Nushares Esg
Emerging Markets Equity ETF; Oppenheimerfunds Icav/ Oppenheimer Developing Markets Equity; Stichting Juridisch Eigenaar Actiam 
Beleggingsfondsen; Procurador: Itaú Unibanco S.A. - P.p. Tiago Casillo Vieira - the Bombardier Trust UK; Procurador: Banco BNP 
Paribas S.A. - P.p. Tiago Casillo Vieira. Ascese Fundo de Investimento em Ações; Dybra FIA; Dyc Fundo de Investimento em Ações;
Dynamo Brasil I LLC; Dynamo Brasil II LLC; Dynamo Brasil III LLC; Dynamo Brasil IX LLC; Dynamo Brasil V LLC; Dynamo Brasil VI LLC;
Dynamo Brasil VIII LLC; Dynamo Brasil XIV LLC; Dynamo Cougar FIA; Kemnay Dybra LLC; Sao Fernando IV FIA; e Tnad Fundo de Inves-
timentos Ema Ações - Procurador: Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. e Dynamo Administração de Recursos Ltda. 
- P. Bruno Pinheiro Rapparini Soares - Kiron GP Fundo de Investimento de Ações; Kiron Institucional Fundo de Investimento em 
Ações; e Kiron Master Fundo de Investimento em Ações - Procurador: Kiron Capital Gestão de Recursos Ltda. - Ricardo Martins
Boiati - Hsbc Etfs Public Limited Company - Procurador: Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - P.p. 
Tiago Casillo Vieira - Norges Bank; Prisma Fondation Suisse D Investissement; Sedco Capital Global Funds - SC Global Emerging
Market Equit; Vertra Institucional Master Fundo de Investimento em Ações; e Vertra Pse FI em Ações - Boletim de Voto a Distância
- por meio do escriturador. Confere com a original lavrada em livro próprio. Sébastien Durchon - Presidente da Mesa; Rafael Lopes 
Segatelli - Secretário da Mesa, Henrique da Silva Gordo Lang - Secretário da Mesa. JUCESP nº 264.632/18-7 em 04/06/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Data e Horário: 30/05/2018, às 10 horas. Local: Sede social. Quórum: Totalidade do capital social com direito a voto, 
a saber: Antonio Carlos Pavani, RG 4242080 SSP/SP e CPF 683.205.158-15 e Vilma Zambon Musumeci, RG 3.751.898-
7 e CPF 994.769.670-72. Mesa: Presidente -  Antonio Carlos Pavani e Secretário – Vilma Zambon Musumeci. Convoca-
ção:  Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Todos os acio-
nistas presentes. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade, con-
forme segue: 1) Acordam os acionistas com a redução no capital social, da parte ideal de imóvel situado na Rua Benedi-
ta de Oliveira Freire, 480, em Atibaia - SP, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 74.465 do ofi cial de registro de 
imóveis de Atibaia - SP, sob valor de R$ 455.683,00; 2) Acordam os acionistas com a redução de 455.683 ações no valor 
nominal de R$ 1,00 cada ação que corresponderiam a integralização do capital com o imóvel supra descrito. 3) O referi-
do bem deverá retornar na titularidade da pessoa física da acionista que integralizou o patrimônio. 4) Diante dos tópicos
anteriores, a acionista Vilma Zambon Musumeci passa a ser detentora na sociedade de apenas 263.364 ações, no va-
lor nominal de R$ 1,00 cada, traduzindo-se em R$ 263.364,00. 5) Assim, acordam os acionistas com a redução do capital 
social de R$ 719.048,00 para 263.365 ações, no valor nominal de R$ 1,00, correspondentes a R$ 263.365,00, passando
o Artigo 5 do Estatuto a ter a seguinte redação: Artigo 5° O capital social totalmente integralizado em moeda e imóveis 
é de R$ 263.365,00, traduzindo-se em 263.365 ações ordinárias, com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada 
uma. §1º  Cada ação ordinária nominativa dará direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º As ações re-
presentativas do capital social são indivisíveis em relação à sociedade. Formalidades legais. Acionistas: Antonio Carlos
Pavani - Presidente. Vilma Zambon Musumeci - Secretária.

RIPOSTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 27.413.819/0001-37 - NIRE 35.300.502.752

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de RCA realizada em 26/04/2018.
Data, Hora e Local: Aos 26/04/2018, às 14 no hs de Brasília, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação prévia face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Deliberações e 
Comentários: (1) a assinatura pela Companhia de uma Garantia Bancária a ser prestada pelo Banco Sumitomo em 
favor da Companhia tendo como beneficiário o BNDES, no valor de R$ 39.542.000,00 com período de vigência de 2 
anos e taxa de remuneração ao Banco Sumitomo de até 1,1% do valor da garantia ao ano. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. São Paulo, 26/04/2018. Assinaturas: Presidente 
da mesa, Hiroki Toko. Secretária da mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu 
Shiroyama; Taira Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. Cópia transcrita do livro de Atas de Reunião 
do Conselho de Administração. São Paulo, 26/04/2018. Hiroki Toko - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel 
Doubek - Secretária da Mesa. Jucesp nº 252.938/18-5 em 25/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
Convocamos os senhores acionistas da União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 20 de junho de 2018, às 10:00 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Km. 30 na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGE”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:(i) 
Alteração do parágrafo 1° do artigo 8° do Estatuto Social da Companhia, com a exclusão total dos 
seus itens (v) e (vii), e exclusão parcial dos itens (i) e (vi); (ii) Alteração do parágrafo 1° do artigo 12° 
do Estatuto Social da Companhia, com a exclusão parcial do seu item (a); e (iii) Consolidação do 
Estatuto Social da Companhia.Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas 
com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores 
que atendam aos requisitos legais.Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes 
das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 da Lei n° 6.404/76. 
Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser apresentados os 
documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada do estatuto, 
contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do representante legal 
que comparecer Assembleia Geral Extraordinária ou outorgar poderes a procurador. A representação 
por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo 1° do artigo 126 da Lei n° 
6.404/76. São Paulo, 07 de junho de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente.          (08, 09, e 12)

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34-NIRE Nº 3530046180-1-Capital Aberto

Assembleia Geral Extraordinária Primeira Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (“sociedade”), a se 
reunirem em AGE, no dia 25.06.2018, às 10 hs, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar, Bair-
ro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 01 - Alteração do endereço da sede da 
sociedade; 02 - Alteração do artigo 2º, do Estatuto Social da sociedade, em decorrência da alteração acima mencionada. 
São Paulo, 07.06.2018. BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - Conselho de Administração

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)

Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Resultados

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Ativo Notas 2017 2016
Ativo circulante 5.734 25.735
Caixa e equivalentes de caixa 4 5.228 25.088
Impostos a recuperar 506 647
Ativo não circulante 7.401.968 7.356.943
Deposito judiciais 9.499 9.482
Investimentos 5 7.392.469 7.347.461
Total do ativo 7.407.702 7.382.678
Passivo e Patrimônio Líquido Notas 2017 2016
Passivo circulante 94.033 93.984
Obrigações tributárias 131 206
Adiantamento de Clientes 6 64.229 64.229
Contas a pagar 26.421 26.297
Contas corrente empresas 7 3.252 3.252
Patrimônio líquido 7.313.669 7.288.694
Capital social 9 7.158.360 7.158.360
Adiantamento para futuro aumento de capital 9.c 150.000 50.000
Reservas de Capital 5.309 80.334
Total do passivo e patrimônio líquido 7.407.702 7.382.678

Capital 
social

Reserva 
legal

Lucros 
retidos

Lucros/(prejuízos) 
acumulados Total

Adiantamento Futuro 
Aumento de Capital

Total do patri-
mônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015 8.710.544 – – (142.187) 8.568.357 180.000 8.748.357
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 50.000 50.000
Aumento de capital 180.000 180.000 (180.000) –
Redução de Capital (1.732.184) – – – (1.732.184) – (1.732.184)
Amortização de prejuízo 142.184 142.184 142.184
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 105.360 105.360 – 105.360
Reserva legal – 5.268 – (5.268) – – –
Distribuição de lucros (25.023) (25.023) – (25.023)
Lucro retidos – – 75.066 (75.066) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 7.158.360 5.268 75.066 – 7.238.694 50.000 7.288.694
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 100.000 100.000
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (75.025) (75.025) – (75.025)
Lucro retidos – – (75.025) 75.025 – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 7.158.360 5.268 41 – 7.163.669 150.000 7.313.669

1. Contexto Operacional – A Aroer SPE Empreendimentos e Participações 
S/A foi constituída em 25/06/2008, e tem como objeto social o desenvol-
vimento e a incorporação de empreendimentos imobiliários, a realização 
de negócios e prestação de serviços compatíveis com suas atividades, a 
participação em outras sociedades civis ou comerciais, nacionais ou estran-
geiras, na qualidade de sócia, acionista. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras – a) Declaração de Conformidade: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos na legislação 
societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, bem como 
alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
nos Pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para Pequenas 
e Médias Empresas (PME), Deliberados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC). b) Base de Mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico e são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Companhia. c) Uso de Estimativas e Julga-
mentos: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração use de jul-
gamento na determinação e registro de estimativas Contábeis. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A Empresa revisa as estimativas e premissas pelo menos 
anualmente. 3. Resumos das Principais Práticas Contábeis – As políticas 
contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas pela Companhia de maneira 
consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações finan-
ceiras. a) Apropriação das Receitas, Custos e Despesas: As despesas 
administrativas e de consumo, necessárias a sua manutenção, bem como 
receitas financeiras foram reconhecidas conforme o regime contábil da com-
petência do exercício. b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representa-
dos por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras, cujo 
vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo e que 
são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromis-
sos de curto prazo. c) Estoque Imobiliário: Nos imóveis em construção, a 
parcela em estoque correspondente ao custo incorrido das unidades ainda 
não comercializadas, esta demonstrada ao custo de construção que não 
excede ao seu valor líquido realizável, compostos por terrenos, materiais, 
mão-de-obra contratada e gastos vinculados ao desenvolvimento do pro-
jeto imobiliário e outros correlatos. d) Redução ao Valor Recuperável: Os 
valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, sendo 
a perda de valor reconhecida no resultado. e) Demais Ativos Circulantes 
e Não Circulantes: São apresentados pelo valor líquido de realização. f) 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC): Representado 
pelos recursos obtidos por meio dos acionistas para financiar as opera-
ções da Companhia que futuramente serão incorporadas ao capital social. 
g) Passivo circulante e não circulante: Uma provisão é reconhecida no 

do lucro apurado no exercício. c) Adiantamento para futuro aumento de
capital (AFAC)
Acionistas 2017 2016
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 10.000 5.000
Épica Patrimonial Ltda. 10.000 5.000
RNK Empreendimentos Ltda. 10.000 5.000
Onestex Administração e Participação 10.000 5.000
Troy Comércio, Assessoria e Serviços Ltda. 5.000 2.500
Vetivert Administração e Participação Ltda. 5.000 2.500
MC4 Empreendimentos Ltda. 10.000 5.000
R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5.000 2.500
Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. 5.000 2.500
Traces Estacionamentos e Serviços Ltda. 5.000 2.500
Ampar Adminstração de Bens Ltda. 5.000 2.500
Agepar Empreendimentos Ltda. 10.000 5.000
Yapê Engenharia e Empreendimento Ltda. 10.000 5.000
Total 100.000 50.00
10. Despesas administrativas e comerciais – A composição das despe-
sas administrativas e comerciais nos exercícios findos em 31/12/2017 e de
2016 é a seguir demonstrada:

2017 2016
Anúncios e publicações (34.827) (28.019)
Serviços tomados pessoa jurídica (18.733) (22.262)
Outras despesas (2.534) (3.828)
Total (56.094) (54.109)
11. Resultado financeiro – A composição das despesas e receitas financei-
ras nos exercícios findos em 31/12/2017 e de 2016 é a seguir demonstrada:
a) Despesas financeiras 2017 2016
Outras despesas financeiras (925) (764)
Total (925) (764)
b) Receitas financeiras 2017 2016
Receita de aplicações financeiras 812 909
Variação Monetária Ativa 20 22
Total 832 931
12. Instrumentos financeiros – A Sociedade mantém operações com ins-
trumentos financeiros. A Administração destes instrumentos é efetuada por
meio de estratégias operacionais e controles internos visando liquidez, ren-
tabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição
ao risco que a Administração pretende cobrir, o qual é aprovado pela Admi-
nistração para aprovação e operacionalização da estratégia apresentada. A
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. A Sociedade não
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer
outros ativos de risco. As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores
de riscos descritos a seguir: a) Considerações sobre riscos: i) Risco de
crédito: A Sociedade restringe a exposição a riscos de crédito associados à
caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimentos em instituições
financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em títulos
de curto prazo. b) Valorização dos instrumentos financeiros: Os valores
de mercado dos principais instrumentos financeiros ativos e passivos são
substancialmente equivalentes aos valores contábeis.

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e
do Fluxo de Caixa, para os exercícios findos em 31/12/2017 e 2016, acompanhadas das Notas Explicativas. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. 

São Paulo, 10 de março de 2018. A Administração

Notas 2017 2016
Despesas administrativas e comerciais 10 (56.094) (54.109)
Despesas Tributárias (2.646) (4.836)
Lucro/Prejuízo antes das receitas e 
despesas financeiras (58.740) (58.945)

Despesas financeiras 10.a (925) (764)
Receitas financeiras 10.b 832 931
Lucro/Prejuízo antes das participações societárias (58.833) (58.778)
Resultado Participação Societária
Equivalência Patrimonial (15.992) 164.362
Lucro/Prejuízo antes da provisão para o 
imposto de renda e contribuição social (74.825) 105.584

Imposto de renda e contribuição social corrente (200) (224)
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (75.025) 105.360
Nº de ações 7.158.360 7.158.360
Resultado básico e dividido por ação (0,0105) 0,0147

Das atividades operacionais 2017 2016
Resultado antes das provisões tributárias (74.825) 105.584
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais 15.992 (164.362)

Resultado de equivalência patrimonial de operações 
em continuidade 15.992 (164.362)

Variações nos ativos e passivos circulantes e não 
circulantes 178 16.893

Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Tributos a recuperar 141 (12)
Conta corrente empresas (17) (9.482)
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias (70) 90
Contas a Pagar 124 26.297
Caixa proveniente das/ (aplicado nas) operações (58.655) (41.885)
Imposto de renda e contribuição pagos (205) (289)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades operacionais (58.860) (42.174)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos de operações em continuidade (61.000) 1.550.500
Caixa líquido/(aplicado) nas atividades de 
investimento (61.000) 1.550.500

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução de capital – (1.552.184)
Adiantamento para futuro aumento de capital 100.000 50.000
Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das 
atividades de financiamento 100.000 (1.502.184)

(Redução)/aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (19.860) 6.142

Caixa e equivalentes de caixa (inclusive títulos e 
valores mobiliários)

No início do exercício 25.088 18.946
No final do exercício 5.228 25.088
(Redução)/aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (19.860) 6.142

balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. São demonstra-
das pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incor-
ridas até a data dos balanços. h) Instrumentos Financeiros: De acordo 
com o CPC aplicável às pequenas e médias empresas (PME) o reconhe-
cimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e 
passivos da Companhia são registrados ao custo amortizado ou valor justo. 
A Companhia reconhece um ativo financeiro por seu valor presente à vista, 
incluindo o pagamento dos juros, quando aplicável. Os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passi-
vos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. i) Imposto de Renda e Contribuição Social: As 
provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são 
calculadas pelo Regime de tributação do Lucro Presumido. No lucro presu-
mido as alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro 
líquido são de 15% e 9%, respectivamente, sobre uma base reduzida, ou 
seja, distinta conforme receita correspondente:
Classificação da receita Percentual presumido
Receitas das atividades próprias 32% para IR e CS
Receitas financeiras 100%
j) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Sociedade 
avalia e reconhece, quando aplicável, a provisão para causas cíveis, traba-
lhistas e outras. A avaliação da probabilidade de perda incluí a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Caixa e bancos 940 940
Aplicação Financeira (a) 4.288 24.148
Total 5.228 25.088
(a) As aplicações financeiras são representadas substancialmente por apli-
cações automáticas junto ao Banco Itaú S/A, podendo ser resgatadas a 
qualquer tempo sem prejuízo da remuneração apropriada.

5. Investimentos
Investida % Participação

Saldo inicial
em 01/01/17

Integralização/
devolução de capital

Equivalência 
patrimonial

Saldos em 
31/12/17

Jaceguai SPE Empreendimentos e Participações Ltda. 23,72% 7.347.461 61.000 (15.992) 7.392.469
(=) Total 7.347.461 61.000 (15.992) 7.392.469

6. Adiantamento de Clientes 2017 2016
Adiantamento de Clientes 64.229 64.229
Total 64.229 64.229
7. Conta corrente empresas
Acionistas 2017 2016
Épica Patrimonial Ltda. 361 361
MC4 Empreendimentos Ltda. 361 361
Onestex Adminstração e Participação 361 361
R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda. 181 181
Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. 181 181
RNK Empreendimentos Ltda. 361 361
Traces Estacionamentos e Serviços Ltda. 181 181
Troy Comércio, Assessoria e Serviços Ltda. 181 181
Vetivert Adminstração e Participação Ltda. 181 181
Ampar Adminstração de Bens Ltda. 181 181
Agepar Empreendimentos Ltda. 361 361
Yapê Engenharia e Empreendimento Ltda. 361 361
Total 3.252 3.252
8. Provisão para contingências – A Sociedade não é parte em ações 
judiciais e processos administrativos envolvendo questões tributárias, tra-
balhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, entendeu não ser necessária 
a constituição de quaisquer provisões para contingências. 9. Patrimônio 
líquido – a) Capital Social: O capital social da Sociedade em 31/12/2011 
era de R$ 2.727.220 totalmente subscrito e integralizado representado por 
2.727.220 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Em 28/05/2012, 
os acionistas decidiram aumentar o capital social da companhia, em 
R$ 8.960.642, mediante a emissão 8.960.642 ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal. Neste mesmo ato os acionistas decidem reduzir o capi-
tal social em R$ 2.977.318 com o cancelamento de 2.977.318 ações. Com 
isso o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$ 8.710.544,00, dividido em 8.710.544 ações ordinárias 

nominativas sem valor nominal. Em março de 2016 os acionistas decidem 
reduzir o capital social da Companhia em R$ 1.290.000 com o cancela-
mento de 1.290.000 ações. Em abril de 2016 os acionistas decidem reduzir 
o capital social da Companhia em R$ 142.187, mediante o cancelamento de 
142.187 ações. Em julho de 2016, os acionistas decidem aumentar o capi-
tal social da companhia, em R$ 180.000, mediante a emissão de 180.000 
ações. Na mesma data os acionistas decidem reduzir o capital social da 
companhia em R$ 300.000, mediante o cancelamento de 300.000 ações. A 
seguir demonstramos a composição acionária em 31/12/2017:
Acionistas Participação % Ações R$
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 10% 715.836 715.836
Épica Patrimonial Ltda. 10% 715.836 715.836
Traces Estacionamentos e Serviços Ltda. 5% 357.918 357.918
MC4 Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. 5% 357.918 357.918
RNK Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Vetivert Administração e Participação Ltda. 5% 357.918 357.918
Onestex Administração e Participação Ltda. 10% 715.836 715.836
Troy Comércio, Assessoria e Serviços Ltda. 5% 357.918 357.918
R.N Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5% 357.918 357.918
Ampar Adminstração de Bens Ltda. 5% 357.918 357.918
Agepar Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Yapê Engenharia e Empreendimentos Ltda. 10% 715.836 715.836
Total 100,00% 7.158.360 7.158.360
b) Destinação dos lucros: O lucro líquido terá as seguintes destinações, 
conforme estatuto social da Sociedade: 5% serão aplicados, antes de qual-
quer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 
a 20% do capital social; Uma parcela, por proposta dos órgãos da Admi-
nistração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências 
e a reservas de lucros a realizar, quando for o caso, mediante proposta da 
diretoria; Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obriga-
tório aos acionistas, que não poderá em qualquer caso, ser inferior a 25% 

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

A.B.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ.MF 12.764.598/0001-74 - NIRE 35.300.385.586

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/Hora/Local: 26/04/2018, às 11 horas, na sede social, São Paulo/SP. Mesa: Andréa Cochrane-Presidente, Léo
Wallace Cochrane Junior-Secretário. Convocação e Publicação: Dispensada. Presença: Totalidade. Deliberações Apro-
vadas por Unanimidade: (A) AGO: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício
social encerrado em 31/12/2017, estão dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei 6.404/
76, com nova redação dada pela Lei 10.194/2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no exercício
encerrado em 31/12/2017, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal; e (iii) Reeleitos para
compor a Diretoria da companhia Welson Nelson da Costa, RG 26.699.203-1-SSP/SP, CPF 322.403.173-53, Diretor sem
designação específica. Marcos Vinícius do Prado, RG 19.368.848-7-SSP/SP, CPF 085.730.768-10, Diretor sem desig-
nação específica, os quais exercerão suas funções até a AGO a realizar-se em 2019. Os Diretores ora reeleitos declaram
que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeça de exercer suas funções na companhia;
(B) AGE: (i) outorga de procuração por instrumento público para Jair Nobumassa Kadowaki, RG 5.816.748-SSP/SP, CPF
669.055.248-91, representar a companhia na (a) abertura, movimentação e encerramento de conta corrente ou conta
investimento junto a qualquer instituição financeira, podendo, para tanto, (i) assinar e endossar cheques, (ii) receber
quaisquer importâncias devidas, por qualquer título e por quem quer que seja, passando os necessários recibos e dando
quitações, (iii) sacar, aceitar, transferir saldos seja via documento físico ou eletrônico, (iv) solicitar resgate de aplicações
financeiras, (v) fazer aplicações, (vi) receber documentos relativos a qualquer conta corrente em nome da Outorgante em
qualquer banco ou instituição financeira, (vii) concordar e ou discordar de tarifas, (viii) cancelar ou cadastrar débitos
automáticos, (ix) assinar contratos de serviços, (x) cadastrar usuários secundários, para inclusão de contas a pagar/
fornecedores, (xi) consultar saldo/extrato de conta corrente, poupança, conta investimento, aplicações/operações de
investimentos, operações de crédito, dentre outros, (xii) cadastrar, alterar e desbloquear senhas, de usuários secundários
e também de usuário master, bem como na (b) compra e venda de bens móveis ou imóveis, podendo para tanto assinar
todos os termos e documentos necessários, incluindo, mas não se limitando, a compromissos particulares, contratos,
escrituras públicas, e praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao cabal e fiel desempenho do mandato, nos
termos do item “i” do §2º do Artigo 7º do Estatuto Social da companhia. Enceramento: A Ata foi lida aprovada e assinada
por todos os presentes. Data: SP, 26/04/2018. Mesa: Presidente-Andréa Cochrane; Secretário-Léo Wallace Cochrane
Junior. Acionistas Presentes: (aa) Andréa Cochrane e Léo Wallace Cochrane Junior. Andréa Cochrane - Presidente; Léo
Wallace Cochrane Junior - Secretário. JUCESP nº 253.960/18-6 em 28/05/2018. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O comportamento do consumidor se transformou 
rápido e completamente. 

Fabiana Wu (*)  

Ele está cada vez mais exigente, dinâmico, super bem informado 
e hiperconectado. Compreender essa evolução é fundamental 
para saber atender às suas expectativas e assim, manter-se 

vivo no mercado, seja ele qual for. Vamos lá: não faz tanto tempo, uma 
pessoa interessada em determinado produto aceitava andar por horas 
para conhecê-lo de perto e comprar. A fase do “namoro” até chegar, 
enfi m, a uma aquisição, podia levar semanas ou até meses. A busca por 
informações antes de fechar a compra era longa e penosa.

As lojas, geralmente grandes e distantes atraiam consumidores ávidos 
por novidades. Atendentes explicavam as funcionalidades e esclareciam 

O varejo do futuro: sua marca está preparada? 
dúvidas, mas, por serem vendedores, suas opiniões podiam ser contes-
tadas. O consumidor sabia disso, até questionava se aquela marca era 
boa realmente, se havia muita reclamação ou não. Tentava se munir 
do máximo de informações para tomar sua decisão em um ambiente 
totalmente off-line, incompreensível nos dias de hoje.

Nos últimos anos, o contexto deste consumidor mudou. Sua vontade 
de obter informações, saber a origem dos artigos ou serviços, opção de 
cores, formatos e performance foi potencializada por um ambiente muito 
mais convidativo. Com a evolução da internet, dos smartphones, dos 
sistemas de busca e das redes sociais, o consumidor consegue identifi car 
uma necessidade, pesquisar sobre ela, saber a opinião de outros usuários 
e adquiri-la em poucos minutos, ou até segundos.

Eis que surge o novo consumidor: hiperconectado, ele quer acessar 
o maior número de conteúdos possível e efetuar sua compra online e 
ontime. Seguindo essa tendência de comportamento no ambiente online, 

é preciso modernizar o off-line, ou seja, as lojas, para continuar a atrair 
a atenção e a preferência desse consumidor. Se faz urgente pensar no 
conceito de “convergência” entre os diferentes canais e trabalhar para 
que ela aconteça de fato.

Facilidade, transparência, entretenimento e conectividade. O consu-
midor quer chegar a uma loja e, ao pegar um produto, ter acesso a todas 
as informações sobre ele – origem, produção, cores indicadas, tamanhos 
disponíveis, etc – isso de uma forma leve e intuitiva. Se puder efetuar 
a compra ali mesmo, sem precisar passar no caixa, melhor ainda! Ah, 
não tem a cor no estoque? É só selecionar a cor desejada no aplicativo 
da loja que em poucas horas o produto chegará em casa. O frete é por 
nossa conta, obrigado! 

É aqui que a internet das coisas começa a fazer sentido. Ao adotar 
tecnologias que possibilitam essas vivências, como RFID (Identifi cação 
por radiofrequência), as marcas podem se conectar com os consumidores 
de forma personalizada e transparente, fornecendo a eles conteúdos 
relevantes e uma experiência de compra aprimorada, quando e onde 
eles quiserem se envolver com elas.

Nas lojas, por exemplo, é possível por meio de uma etiqueta de RFID 
oferecer uma grande variedade de informações e conteúdos multimídia 
sobre um determinado produto. Materiais de campanha, dados sobre a 
origem e fabricação, tutoriais para a sua melhor utilização, opções de 
cores, formatos e tamanhos, entre outras informações que façam sentido 
e que ajudem a entregar o tão almejado storytelling para o consumidor, 
além de permitir também a venda online, quando não houver o artigo 
em estoque na loja física. 

As experiências podem ser as mais variadas possíveis. Rápidas e 
efi cientes ou personalizadas e assistidas, isso depende do perfi l de 
cada marca e consumidor. Mas uma coisa é certa: o valor comercial é 
exponencial! Ao escolherem onde, como e quando comprar e se engajar 
com determinada empresa, os consumidores possibilitam a ela maximizar 
sua força de trabalho e capturar novos conjuntos de dados informativos 
que continuam a melhorar a personalização oferecida a cada cliente.

Nesse cenário, ganhará aquele que sair na frente e oferecer este novo 
universo de consumo.

(*) - É Gerente de Desenvolvimento de Negócios América Latina
da Avery Dennison (www.averydennison.com).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua em Áries em bom aspecto com seu regente Marte que está em 

Aquário, tende a dar mais movimento ao dia. Com a aproximação da Lua Nova, já é hora de começar a fazer os 

planos para a nova lunação que está chegando. Mas apesar da vontade de agir, ainda será melhor aguardar um 

pouco mais. A Lua em mau aspecto com Saturno pede cautela e responsabilidade. Podemos ser cobrados e nos 

sentirmos cansados no fi nal do dia. 
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A Lua em Áries em bom aspecto com 
seu regente Marte que está em Aquá-
rio, tende a dar mais movimento ao 
dia. Está pouco prático para tratar 
de assuntos profi ssionais e sociais. 
Junto da família e amigos terá um 
ótimo começo de fi nal de semana 
sendo mais afável e cortês com todos. 
95/395 – Vermelho.

É preciso manejar habilmente os 
seus negócios, pois existe tendência 
a discordâncias e discussões no 
fi nal do dia. O Sol na casa dois dá 
aumento de ganhos e chance de 
lucros em atividades comerciais já 
em andamento. O bom aspecto do 
Sol favorece a sensação de bem-estar.  
82/382 - Azul.

Está vivendo um momento em que 
deve aproveitar bem as chances 
e começar a colocar a sua vida 
em ordem. O dia é muito bom aos 
empreendimentos novos, negócios 
importantes e a cooperação dos ami-
gos confi áveis. Precisa de bem-estar 
e autoconfi ança na noite de sexta! 
89/989 – Branco.

O Sol em Gêmeos aumenta a sua 
vitalidade física e mental. Estará 
mais apegado as raízes e tradições e 
dará maior ênfase à família, às bases 
emocionais e ao lar. Logo terá novas 
motivações, renovadoras em sua 
vida, mas aguarde o seu aniversário. 
41/641 – Verde.

O dia agrega e aproxima as pessoas 
do ambiente social, por isso é ótimo 
para promover encontros e encan-
tar-se com eles. Trocar informações, 
bater papo, aprender sobre novos 
assuntos, é o que interessará mais.  
No fi nal do dia será bom fazer algo 
diferente e romântico à dois. 78/478 
– Amarelo.

Uma oportunidade nova surgirá 
através de uma conversa com al-
guém, podendo conciliar as coisas 
em seu ambiente. O dia dos na-
morados se aproximando propícia 
um encontro e dá facilidade para 
sentir satisfação na intimidade. É 
tempo de começar algo duradouro. 
25/625 – Cinza.

O entendimento deverá estar pre-
sente em todos os relacionamentos. 
Pode ocorrer atrito com pessoa 
querida e é preciso manter a calma 
para superar tudo. O seu modo de 
pensar deve mudar, para alcançar 
satisfação e felicidade nas relações 
sociais. 83/483 – Cinza.

Nesta sexta, qualquer empreendi-
mento que seja acordado deve ser 
feito de forma garantida e sólida 
com clareza absoluta. Há hoje a 
ampliação da sensibilidade e da 
emotividade. Começará a ver a vida 
diferente e pode encontrar até um 
amor se estiver só. 43/343 – Azul.

Precisa cuidar da saúde e diminuir 
o ritmo em suas atividades nesta 
sexta. O dia não é bom para mudar 
nada, mas é bom para aproximar-se 
do ambiente, da família e da pessoa 
amada. Use bem sua capacidade de 
articular e a diplomacia nas ações 
que sempre facilitam a sua vida. 
83/583 – Verde.

Com a aproximação da Lua Nova, já 
é hora de começar a fazer os planos 
para a nova lunação que está che-
gando Analise uma situação antes 
de agir para não fracassar. Precisa 
manter seus compromissos, até via-
gens que foram programadas antes. 
63/563 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Saturno 
pede cautela e responsabilidade. 
Podemos ser cobrados e nos sen-
tirmos cansados no fi nal do dia. 
Aumento da afetividade se usar 
de cortesia sendo afável com os 
outros. Evite extravagâncias que 
prejudicam e afastam as pessoas . 
77/677 – Cores claras.

Neste período de lua minguante 
as relações iniciadas tendem a ser 
duradouras e confiáveis. Maior 
bem-estar e autoconfiança. Não 
disperse, mantenha o ritmo de vida 
para evitar prejuízos por mudança 
de rumo. Precisará alcançar estabi-
lidade emocional na relação a dois 
nesta sexta. 84/484 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 08 de Junho de 2018. Dia de São Guilherme de York, São Efrém, 
São Salustiano, São Clodolfo e Dia do Anjo Cahetmel, cuja virtude é a humil-
dade. Dia do Citricultor. Hoje aniversaria a atriz Sônia Braga, que nasceu 
em 1950, a cantora Bonnie Tyler que faz 67 anos, o ator Eduardo Moscóvis 
que nasceu em 1968, o ator, cantor e compositor Jorge Mário da Silva, o seu 
Jorge, que chega aos 48  anos e o rapper, cantor e produtor musical Kanye 
West nascido em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem facilidade de expressão, 
tanto para escrever como para falar. Gosta da agricultura, do campo e 
ama o trabalho. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção 
e o apoio dos mais velhos. Têm o hábito de perdoar sempre, mesmo 
aos mais ferrenhos inimigos. Sua espiritualidade baseia-se na ação 
sempre consciente e consequente. É uma pessoa leve e alegre, uma 
companhia divertida. Inteligente, generosa e mentalmente aberta. No 
lado negativo, cuidado para não se tornar muito dominador, pois isso 
poderá arruinar seus relacionamentos.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase da 
Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. Chupa
-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. Roupas ou 
objetos cor de laranja, bons tempos para ganhos fi nanceiros. 
Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65

Simpatias que funcionam
Para ele te chamar no WhatsApp: Este ritual é muito, 
muito fácil de realizar. Atualmente, muitas pessoas não que-
rem receber ligações, mas sim mensagens, seja no Facebook 
ou via WhatsApp. As simpatias para que alguém envie uma 
mensagem de texto são quase iguais às utilizadas para ele te 
ligar. Pegue um  copo de água Você deve tomar a metade do 
copo de água e deitar-se em sua cama, buscando relaxar seu 
corpo inteiro. Enquanto seu corpo relaxa, você deve pensar 
melhor em seu desejo. No dia seguinte, você deve tomar a 
outra metade da água. Nota importante:  Você deve tomar 
a metade da água uma hora antes de adormecer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Cumpri-
mento (de
ordens)

Indicador 
oscilatório
no efeito
sanfona

Tesouro
guardado
na Torre 

de Londres

Em (?): no
que crê o

niilista

Última in-
formação
de uma

data
(?) Levine,
vocalista

do
Maroon 5

Açúcar
presente

no sangue

Índice da
Bolsa de
Valores
(sigla)

Festa car-
navalesca

fora de
época

Designa-
ção popu-
lar da nin-
fomania

Local que
deve ser 

evitado pelo
alcoólatra

(?)
Clapton,

guitarrista
britânico

Sereia do
Folclore

brasileiro

101, em 
algaris-

mos
romanos 

Relativo
ao

horóscopo

(?) Smith,
cantor de

"Stay
With Me"

Variedade
de maçã
Agência
dos EUA

Equipe
esportiva
(?) Farrow,
atriz (EUA)

Elemento 
decisivo no
traçado de
estradas

Opõe-se a
"vindas"

Coberta pa-
ra dormir

Ou, em
inglês

Sufixo de
"ceratosa"

Desenhos 
geométricos

comuns
na arte

islâmica

Nesta
ocasião

Rebanho

Cristalino
(?):

catarata
(Oftalm.)

Aldeia
indígena

William Bonner, em
relação ao "Jornal

Nacional"

Doutrina sobre o destino último
dos homens e da Terra

Cidade de
Alagoas

Pancada;
bofetada

Antiga cal-
culadora 

Querida

Enfeitar;
adornar

Ana Amé-
lia, política
Rival do

CSA (fut.)

Argolas
(?) para

trás:
recuar

SEPA
ACATAMENTO

ARABESCOS
TABAORJ
OPACOANO

GLICOSEAI
ORAAMADA
GADOIDAS

MICARETAD
AANDMIA
CTARABC

CRBRELEVO
IARADARR

ASTROLOGICO
ÃSAMCIA

2/or. 3/crb. 8/tabacada. 9/arapiraca. 17/escatologia cristã.
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Quase três anos após o 
lançamento do seu último 
trabalho, Chico César retorna  
para encerrar a turnê “Estado 
de Poesia”

Samba, forró, frevo, toadas, reggae, 
morna, a voz cabocla de Chico 
César se apropria de uma vasta 

escala das formas rítmicas com ma-
estria e inegável sotaque harmônico 
nordestino levado por um time maciço 
de músicos paraibanos da gema: Xisto 
Medeiros no baixo, Gledson Meira na 
bateria, Helinho Medeiros no piano. 
Contrastando esses acentos rurais, as 
percussões delicadamente urbanas de 
Simone Sou (salvo em Negão onde entra 
Felipe Roseno), o acordeon moldavo 
(isso mesmo!) de Oleg Fateev, a guitar-
ra de Michi Ruzitschka e um punhado 
de convidados especiais: as vozes de 
Escurinho em Sumaré, de Seu Pereira 
em Alberto, de Lazzo Matumbi em 

Forró e poesia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Repita hoje, amanha e sempre que puder:

Liberto tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino 
da minha vida.
Agora me elevo ao plano divino da minha vida, onde todas as 
condições são permanentemente perfeitas.
Catherine Ponder em “Abra sua mente para receber”

Tropicália

Alice Caymmi e Rubi. interpreta na íntegra, o álbum 
“Tropicália ou Panis et Circensis”, obra importante para o 
cenário cultural da década de 60 no  show “Tropicália, O 
Disco”. Lançado em 1968, o disco manifesto uniu música 
popular e artes visuais em um momento de tensão política 
e social. Já passado quatro anos da ditadura militar ins-
taurada no país, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, 
Os Mutantes, Tom Zé, Rogério Duprat e Torquato Neto 
se juntaram para apresentar as melodias esteticamente 
inovadoras e letras questionadoras de “Tropicália ou Panis 
et Circensis” que ainda reverberam nos dias atuais. 

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Quinta (14) e sexta (15) às 
21h e sábado (16) às 20h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Chico César apresenta show de encerramento da turnê “Estado de Poesia”. 

Homenagem
Aracy de Almeida (1914-1988), uma 

das mais importantes cantoras da his-
tória da música brasileira, sobretudo, 
da primeira metade do século passado. 
Essa é a proposta do show “A Rainha dos 
Parangolés”, que o cantor e compositor 
Marcos Sacramento apresenta ao lado 
do violonista Luiz Flavio Alcofra. Ara-
cy é uma personagem multifacetada. 
Amiga de artistas e intelectuais, ela se 
consagrou na história da música popular 
brasileira como uma estilista do samba, 
sendo considerada uma das maiores 
intérpretes das canções de Noel Rosa. 

Para celebrar sua obra, o show, que 
a dupla também registrou em disco,  
apresenta histórias saborosas de Aracy 
de Almeida, entremeadas com músicas 
de seu inestimável repertório. Entre as 
músicas que serão apresentadas estão “O 
orvalho vem caindo” (Noel Rosa e Kid 
Pepe), “Camisa amarela” (Ary Barroso), 
“Quando tu passas por mim” (Antonio 
Maria e Vinicius de Moraes), “Filosofi a” 
(Noel Rosa), “São coisas nossas” (Noel 
Rosa), “Onde está a honestidade?” (Noel 
Rosa e Francisco Alves) e “Ganha-se 
pouco mas é divertido” (Wilson Batista).

Serviço:   Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Sexta 
(15) e sábado (16) às  21h. Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).

O cantor e compositor Marcos Sacramento 

apresenta ao lado do violonista Luiz Flavio Alcofra.
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Alice Caymmi e Rubi.

Victor Soldano

Negão, o trombone de Raul de Souza em 
Miaêro e…  Confi rmo: sou fã de carteirinha 
desse paraibano que, não há duvida, está 
profundamente em estado de poesia!”, 
afi rma Dominique Dreyfus (jornalista e 
pesquisadora francesa, autora do livro 
“Vida do Viajante”, uma biografi a de Luiz 
Gonzaga. Inspirado pelo registro de um 
dos momentos mais felizes de sua carreira, 

que começou de forma independente e 
lúdica, Chico César elaborou uma série 
de shows comemorativos ao término da 
turnê do seu último disco. Durante essas 
apresentações, Chico revisita as faixas do 
disco, ao lado de sua banda e convidados.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (15) e sábado 
(16) às 21h30. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Juvenil
A Companhia Casa da Tia Siré apresenta 

o espetáculo Adoráveis Criaturas Repul-
sivas . O espetáculo juvenil tem texto e 
músicas de Juh Vieira, que também assina 
a direção musical e está em cena ao lado de 
Andressa Ferrarezi, Arthur Chacon, Breno 
Barros, Clara Kok, Felipe Pan Chacon e 
Glauber Pereira. A direção é de Rogério 
Tarifa. Dentro de um circo decadente as 

atrações são criadas e executadas por 
uma banda de insetos, um corvo e dois 
palhaços. O jogo entre os palhaços, o Sr. 
Realejo Amargus (Glauber Pereira) e Tuni-
co (Andressa Ferrarezi) são utilizados para 
defl agrar a opressão existente no mundo 
do trabalho.Na trama, o circo Pantaleon 
está decadente mas o show não pode parar. 
Os números passam a ser executados por 
um palhaço desempregado que se oferece 
para trabalhar no circo em condições pre-

cárias. Ele traz em suas confusas memórias 
as lembranças seu parceiro Sequela, um 
palhaço que se perdeu no mundo por não 
caber mais nele. Com cerca de 8 músicas 
compostas para o espetáculo a trilha 
sonora costura a dramaturgia fazendo a 
função de um narrador relacionando os 
temas abordados em cena.

Serviço: Espaço Pyndorama, R. Turiassú, 481,  Perdizes. 
Tel.3871-0373. Terças às 20h. Entrada franca. Até  26/6.

A ópera “O Cavaleiro da Rosa”, 
de Richard Strauss, com libreto de 
Hugo von Hofmannsthal, estreia  
no dia 15 de junho. Sob a direção 
cênica de Pablo Maritano e musical 
do maestro titular da Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo, 
Roberto Minczuk. O elenco traz, 
entre os principais solistas, Carla 
Filipcic Holm no papel da Marechala 
Marie Therese von Werdenberg, 
uma mulher madura e experiente 
que tem como amante o jovem 
Octavian (papel travestido, escrito 
por Strauss para ser interpretado 
por cantoras). Neste espetáculo, a 
mezzo-soprano Luisa Francesconi 
vive o personagem. Dirk Aleschus é 
o Barão Ochs, primo da Marechala, 
e Elena Gorshunova representa 
Sophie von Faninal, dama por quem 
Octavian se apaixona. Quando o 
Barão Ochs, nobre das províncias 

que se encontra em difi culdade 
econômica,  visita a prima Marechala 
para contar-lhe sobre sua proposta 
de noivado à Sophie (fi lha única do 
rico burguês Faninal), não imagina 
que está interrompendo um momen-
to íntimo entre a parente e seu jovem 
amante Octavian. Para escapar da 
situação constrangedora, o rapaz 
veste-se com roupas femininas. Ao 
ser apresentado como a nova dama 
de companhia da Marechala, desper-
ta no Barão um interesse amoroso. 
Entre encontros e desencontros, 
esta ópera, com tom de comédia, 
evidencia um dos maiores interesses 
de Strauss: a psicologia feminina.

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, 
Praça Ramos De Azevedo, s/n,  República, 
tel. 3053-2100. Sexta (15), terça (19), quinta 
(21), sábado (23) e segunda (25) às 20h e 
domingo (17) às 18h. Ingressos: de R$ 40 
a R$ 150.

Estreia



Imagine dirigir numa 

grande cidade, durante 

a semana, sem enfrentar 

congestionamento. 

Parece sonho, não é 

mesmo? 

Segundo Leandro Espó-
sito, country manager 
do Waze, o propósito 

da empresa é acabar com o 
trânsito. “Temos 100 milhões 
de usuários, que também são 
nossos parceiros. Juntos, po-
demos ajudar a solucionar este 
problema”. Será que é algo 
factível? Talvez seja a partir 
da cocriação e do avanço de 
tecnologias como inteligência 
artifi cial, IoT, machine lear-
ning, impressão 3D, realidade 
virtual e indústria 4.0. 

Certamente a ideia, em sua 
essência, é exponencial, assim 
como várias soluções tecno-
lógicas que foram abordadas 
durante o evento Rio.Futuro, 
que discutiu a inovação como 
forma de ajudar a criar o 
futuro dos negócios. Um dos 
temas mais recorrentes foi 
a utilização da inteligência 
artifi cial como forma de gerar 
mais efi ciência e garantir que 
a jornada do cliente ou cidadão 
se torne mais dinâmica, criativa 
e efi ciente.

A Singularity University, que 
divulgou este ano uma lista de 
previsões até 2038, coloca a 
IA com emoção como um dos 
grandes avanços nos próximos 
anos. Segundo especialistas, os 
robôs compreenderão o con-
texto da fala bem o sufi ciente 
para interagir com humanos. 
Para Fabio Scopeta, Head 
de Inovação e Engenharia da 
Microsoft, a pergunta já não é 
mais se a IA é uma realidade 
em nossas vidas, mas quais são 
as oportunidades de negócios 
e de empregos neste novo 
mundo em desenvolvimento. 
“A inteligência artifi cial tem o 
intuito de ampliar a capacidade 
humana e não de substituir o 

ser humano”.
Embora seja difícil compre-

ender o impacto completo da 
inteligência artifi cial, sabemos 
que as profi ssões de entrada 
no mercado de trabalho serão 
as mais impactadas nesta fase 
de transição, com a elimina-
ção de várias posições. Com 
o crescimento da capacidade 
dos algoritmos, precisamos 
discutir abertamente onde 
a tecnologia vai chegar e o 
que queremos dela. Pode ser 
que daqui alguns anos o robô 
supere o ser humano, já que é 
difícil controlar os avanços da 
tecnologia. 

Minha visão é pessimista? 
Talvez sim, mas o que desejo 
aqui é estimular a refl exão, pois 
existe uma grande tendência 
em se humanizar as máquinas. 
Não tenho as respostas para to-
das as questões envolvendo IA, 
mas tenho muitas perguntas. 
Acredito sinceramente que é 
possível trabalhar de maneira 
preventiva para que a dor seja 
menor. 

Há alguns países que já 
discutem uma renda mínima 
universal para lidar com os 
efeitos de um novo mercado 
de trabalho. Toda mudança 
assusta e gera insegurança. 
Minha dica é que os governos 
criem políticas específi cas para 
discutir o tema e pensar em 
soluções que possam resul-
tar na criação de princípios 
para controlar a inteligência 
autônoma. 

Acreditamos na inovação 
como cerne da “invenção do 
futuro”, porém é preciso pen-
sar sobre suas consequências 
e como podemos agir com 
ética para que as soluções ex-
ponenciais venham somar ao 
nosso dia a dia, criando novas 
oportunidades de trabalho e – 
quem sabe – nos deixando mais 
livres para desenvolver outras 
atividades que nos inspirem 
para moldar um futuro melhor.

(*) - É diretor de P&D da Stefanini.

Tecnologias 
exponenciais para 
moldar o futuro

Alexandre Winetzki (*)
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Rodrigo Ribeiro (*)

O que queremos de nosso País? 

Ao fazer esta pergunta, pensamos numa nação que tenha 
resultados positivos, seja economicamente forte, tenha menos 
desemprego e que a educação seja a base da reestruturação, ou 
seja, um Brasil bem diferente deste que estamos vivendo.

Mas, para termos resultados positivos, precisamos trabalhar 
quatro pilares essenciais em nossas vidas pessoais e profi ssionais 
para a realização de todos os nossos projetos. São eles:

1 – Conhecimento - Infelizmente, vejo como um dos maiores 
problemas do nosso País a falta de conhecimento pedagógico. O 
desinteresse é tanto que na maioria das palestras que ministro 
não consigo tirar dos meus ouvintes o nome de um livro que tenha 
lido nos últimos seis meses, ou um curso, de qualquer área para 
seu próprio aperfeiçoamento e crescimento nos últimos doze 
meses. E você? Entraria nesta estatística?

A maioria do povo brasileiro perdeu o interesse pela atualização 
e, por consequência, não consegue atingir seus resultados pela 
falta de capacitação que tem sido constantemente exigida pelo 
mundo corporativo moderno. E não falo apenas do conhecimento 
cotidiano, falo do conhecimento de especialista, afi nal de contas 
vivemos na era da especialização e sempre que precisamos de 
algo vamos buscar o profi ssionalismo que exigimos do perito no 
assunto.

2 – Planejamento - Você decolaria em um voo sem plane-
jamento para a viagem? Quando alçamos nosso voo sem plane-
jamento, sem uma rota bem defi nida, a catástrofe será certa. 
Novamente, estou vendo uma fragilidade enorme em grande parte 
da população brasileira, que começa sua rota de vida sem saber 
para aonde está indo. O resultado desta falta de planejamento é 
um País endividado, sem recursos para novos investimentos e, 
automaticamente, uma economia fragilizada.

Mas, com a instabilidade do País, devo alertar que não podemos 
ter um planejamento engessado, andar como um trem no trilho. 

Quatro pilares essenciais 
para resultados positivos

Temos que andar como se fosse em uma trilha, desviando de 
todas as surpresas que recebemos durante o trajeto.

3 – Estratégia - As novas experiências têm sido as responsá-
veis pelos grandes resultados positivos que vivenciamos a cada 
momento. Portanto, chega de querer aumentar seus resultados 
fazendo as mesmas coisas. Na verdade, esta fórmula vai inverter 
o objetivo inicial, ou seja, ao invés de resultados positivos, os 
gráfi cos de resultados começarão a declinar.

Segundo a revista Forbes, 18% das empresas americanas con-
tratam seus funcionários com base em criatividade, sendo assim, 
para estratégias inovadoras, é essencial criar. Cabe aos líderes 
instigarem suas equipes a criarem novas estratégias com uma 
necessidade de inovação para executar o planejamento propos-
to e fazer a empresa decolar cada vez mais para os resultados 
satisfatórios.

4 - Disciplina - Por fi m, chego ao ponto mais importante deste 
artigo e, talvez, você pergunte: por que? Não adianta ser um es-
pecialista com alto nível de conhecimento, ter um planejamento 
muito bem estruturado com um propósito forte para mantê-lo 
em qualquer circunstância, estratégias criativas e inovadoras, se 
não houver disciplina para aplicar tudo isso.

Não falo de disciplina de vez em quando, mas sim como com-
portamento. 

Aproveitando o período da Copa do Mundo, um grande exem-
plo vem à minha mente. Nosso último capitão a erguer uma taça 
mundial, o Cafú. um atleta de disciplina exemplar, que superou 
todas as limitações técnicas e venceu na a aplicação tática devido 
ao seu alto nível de disciplina.

Como ele conseguiu alcançar tal feito? Com disciplina, que 
é a base para a aplicação do conhecimento, planejamento e 
estratégia. Quer resultados positivos em sua vida profi ssional e 
pessoal? Aplique estes quatro pilares, mas não se esqueça desta 
última dica: metas são alcançadas com disciplina!

(*) - É especialista em vendas no setor calçadista e parceiro da SetaDigital, soft-
ware house especializada no varejo calçadista (www.rodrigoribeiro.adm.br).

Os donos de cães e gatos que 
pretendem viajar aos Estados 
Unidos com seus pets já contam 
com autorização digital para 
emissão do Certifi cado Veteri-
nário Internacional (CVI) em 
todo o país. O documento é ne-
cessário nas viagens com esses 
animais de estimação. É mais 
prático, rápido e econômico tirar 
a autorização dessa forma com 
o CVI saindo em até 48 horas. 
A validade nesse destino é para 
apenas para uma viagem.

Quando houver acordo com 
todos os países, a economia 
para o setor público com o 
serviço será de R$ 13,5 milhões 
por ano, com queda de 86% em 
relação a despesa atual e, para 
os usuários, de R$ 5,2 milhões 
por ano (redução de 48% nos 
gastos), segundo estimativa do 
Ministério do Planejamento que 
desenvolveu a plataforma. Os 
próximos acordos previstos são 
os do Mercosul e com a União 
Europeia. O governo investiu 
R$ 467 mil no projeto e prevê 
retorno em 13 dias de funcio-
namento do sistema.

Atualmente o usuário gasta 
R$ 1.476,41 entre a solicitação, 

serviços veterinários (vacinas 
e testes nos animais), entrega 
da documentação e retirada da 
autorização, somando 11 horas 
neste périplo. Com o processo 
todo digitalizado (incluindo a 
comprovação das vacinas e a 
sorologia) o usuário vai gastar 
R$ 956,18, pelas projeções do 
ministério.

No site do Ministério da 
Agricultura, as normas para o 
trânsito de animais de estima-
ção estão entre os serviços mais 
acessados pela população. Cer-
ca de 10 mil pessoas solicitam 
o CVI anualmente. Esse tipo 
de demanda exige que sejam 
mantidos 215 profi ssionais (194 
veterinários) nas 80 unidades 
da vigilância agropecuária 
internacional, o Vigiagro, nos 
aeroportos, portos e postos de 
fronteira. Com a digitalização 
serão necessários apenas 28 
veterinários em dez unidades 
do Vigiagro.

Veja o que é necessário para 
a emissão por meio do Portal 
(https://www.servicos.gov.br/
servico/viajar-para-outro-pais-
com-seu-cao-ou-gato?pk_cam-
paign=area-de-interesse).

Certifi cado Veterinário 
para viagens com cães 
e gatos agora é digitalEm um discurso para 2 

mil seminaristas de colé-
gios eclesiásticos romanos, o 
papa Francisco afi rmou que 
o celibato é um “desafi o” e 
que é “normal” desejar uma 
mulher. O discurso ocorreu 
em março passado, mas seu 
conteúdo foi divulgado pela 
Santa Sé apenas nesta semana. 
No encontro, Francisco falou 
em tom descontraído e confi -
dencial e deu sugestões para 
a vocação da vida religiosa e 
o sacerdócio.

Segundo o Papa, é preciso 
estar “consciente” da fra-
queza de alguém, especial-
mente nessa “cultura contemporânea hiper tecnológica que 
entra na alma. Estejam preparados porque é comum ouvir ‘se 
eu tivesse conhecido essa mulher antes de me ordenar...’”, 
disse Jorge Bergoglio, citando a expressão idiomática “tarde 

piaste”, que significa “tarde 
demais”.

“Vocês são homens nor-
mais, vocês têm o desejo de 
ter uma mulher para amar. 
E quando essa possibilidade 
chegar, como você reagi-
ria?”, perguntou o Pontífi ce. 
Francisco encerrou o diálogo 
explicando que, na época 
dos estudos, essas questões 
“são fáceis de resolver, mas, 
na vida, você estará mais 
sozinho, e essas coisas es-
tarão lá”. Para evitar isso, 
o Papa argentino citou uma 
formação baseada em “quatro 
pilares”: espiritual, intelectu-

al, apostólica e comunitária.
“É necessária não só para ‘resolver as tentações’, mas também 

para se manter um pouco na atualidade, no desenvolvimento 
pastoral, da teologia e da vida da Igreja”, concluiu (ANSA).

‘É normal amar uma mulher’,
diz Papa a seminaristas

Francisco falou a jovens sobre desafi os do celibato. 
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Às vésperas da Copa do 
Mundo, o craque Lionel Messi 
afi rmou, em entrevista ao jornal 
catalão “Mundo Deportivo”, 
que a Argentina “pode vencer 
qualquer um” na competição. 
Messi foi o herói da classifi -
cação da “Albiceleste” para a 
Copa, após ter marcado três 
gols na partida decisiva contra 
o Equador nas Eliminatórias 
sul-americanas, e relembrou 
os momentos ruins enfrentados 
pelo futebol do país.

“Devemos ser realistas. Ti-
vemos uma classifi cação com-
plicada, o treinador mudou, 
o presidente da federação 
também mudou. Houve muitos 
problemas, e nos esforçamos 
para nos classifi car. Agora te-
mos de pensar em ir de partida 
em partida”, reforçou Messi. O 
atacante de 30 anos também 
lamentou as fi nais que perdeu 
com a seleção argentina, na 
Copa de 2014, no Brasil, e nas 
últimas duas edições da Copa 
América. 

Messi: Argentina ‘pode vencer 
qualquer um’ na Copa

No entanto, Messi afirmou 
que se “enche de orgulho” em 
ver “tantas pessoas ao redor 
do mundo, mesmo sem serem 
argentinas”, que torcem para 
ele ser campeão. O atacante 
ainda elogiou a qualidade 
das seleções que disputarão 
a competição, destacando os 

atacantes Neymar e Philippe 
Coutinho. Campeã das Copas 
de 1978 e 1986, a Argentina 
buscará seu tricampeonato 
mundial em 2018. Liderada 
por Messi, a “Albiceleste” 
está no grupo D, ao lado de 
Nigéria, Islândia e Croácia 
(ANSA).

O craque argentino Lionel Messi.
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Inadimplência caiu 
4,5% no acumulado 
em 12 meses

A inadimplência do consumi-
dor caiu 4,5% no acumulado 12 
meses (junho de 2017 até maio 
de 2018 frente aos 12 meses ante-
cedentes), de acordo com dados 
nacionais da Boa Vista SCPC. Na 
comparação mensal com ajuste 
sazonal, maio apresentou aumen-
to de 5,3% frente a abril. Quando 
comparado o resultado contra o 
mesmo mês de 2017, o indicador 
evoluiu 5,4%. Na avaliação acu-
mulada no ano a inadimplência 
caiu 2,8%.

As adversidades ocorridas na 
economia ao longo dos últimos 
anos geraram grande cautela nas 
famílias, inibindo o consumo e a 
tomada de crédito, contribuindo 
para a diminuição do fl uxo de 
inadimplência. Dado o ritmo 
lento da recuperação da atividade 
econômica e do mercado de tra-
balho, a queda nos registros per-
siste no acumulado em 12 meses. 

Espera-se que com a di-
minuição da desocupação e juros 
menores ocorra uma evolução 
mais consistente na demanda 
por crédito, que deverá colaborar 
para a manutenção de um ritmo 
estável do estoque de inadimplên-
cia (SCPC).
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Muito se fala de 

transformação digital 

em todo o mundo, 

mas ainda há dúvidas 

relacionadas aos 

seus efeitos práticos 

e aplicabilidade no 

mercado em geral

No mundo de lojas vir-
tuais não é diferente. 
A principal questão 

existente é: como realizar a 
transformação digital em um 
produto que já é “digital”?

Daqui em diante, na sua 
leitura, tenha em mente que 
a transformação digital é 
estratégica e deveria estar 
presente em todos os planos 
estratégicos das empresas. 
Seus conceitos e aplicabili-
dades são tão importantes 
quanto saber onde fará os 
investimentos, por exemplo.

Voltando à nossa questão-
chave, essa resposta é o mo-
tivo para iniciar a transforma-
ção digital em e-commerces 
de qualquer segmento, pois o 
prisma de ser virtual, vender 
pela internet, operacionalizar 
um negócio via web ou até 
mesmo mobile não é ser digi-
tal, pois para ser, precisa ser 
ágil, ser inovador, atender bem 
seu cliente, elevar seus indi-
cadores, otimizar processos 
internos, consequentemente, 
se destacando frente aos seus 
concorrentes. Para atingir es-
sas características positivas, 
vejo a transformação digital 
sendo composta por três 
pilares de evolução: cultural, 
processual e tecnológica.

A evolução cultural é o mais 
difícil e o principal dos pilares. 
Nessa tratativa, os impactados 
são os colaboradores, funcio-
nários e até prestadores servi-
ços. Ou seja, lida basicamente 
com pessoas que são a base de 
qualquer organização. Aqui, 
você repensará a cultura da 
sua organização com o objeti-
vo de melhorar o trabalho das 
pessoas para que refl ita em seu 
resultado corporativo. A frase 
que norteará suas ações neste 
pilar é: “pessoas empoderadas 
e felizes geram resultado”.

As pessoas precisam estar 
engajadas para a melhoria e 
transformação na empresa 
na qual trabalham, pois elas 
serão diretamente impactadas 
pela transformação. Aliás, 
quem faz a transformação são 
elas. A evolução processual 
é o pilar base que sustenta 
os outros dois pilares. É por 

ela que o gestor engaja seu 
time (cultural) e seu produto 
(tecnológico) a evoluir con-
tinuamente. Processos não 
signifi cam burocracia. 

Processos bem elaborados e 
adequados à sua empresa e ne-
gócio são fundamentais para 
a transformação digital. Neste 
pilar de evolução encaixo os 
métodos ágeis difundidos no 
mercado e escalados em todas 
as áreas da empresa. A frase 
que norteará suas ações neste 
pilar é: “o mínimo de processos 
necessários para que as pes-
soas façam o melhor trabalho 
possível a fi m de atingir os 
objetivos”.

A evolução tecnológica para 
um e-commerce é o pilar de 
saída (resultado) dos outros 
dois pilares. Compreender 
e aplicar a melhor solução 
tecnológica signifi ca vender 
mais. Relembrando: não es-
tou tratando a respeito de 
plataforma do e-commerce, 
ou sobre a linguagem de pro-
gramação. Estamos tratando 
de estratégia. A tecnologia lhe 
trará inovação. Puxará a sua 
empresa para se diferenciar 
em um mercado tão competi-
tivo quando o de lojas on-line. 
A frase que norteará suas 
ações neste pilar é: “evoluir 
em tecnologia é sobreviver, 
devo testar tendências”.

Toda a aplicabilidade para os 
pilares descritos acima deve 
ser refl etida em seu produto. 
Pense sempre em seu pro-
duto e não em seus projetos, 
pois a evolução do produto é 
contínua. Isso altera signifi -
cativamente o modelo de sua 
organização e como todos 
executarão suas tarefas. Isso 
fará com que o engajamento 
das pessoas cresça. 

Enfi m, terá como resultado 
uma melhoria contínua em sua 
efi ciência e efi cácia.

Atingir a transformação di-
gital não é fácil. Emprega-se 
muito trabalho, atinge todas 
as áreas da organização, mas 
é um caminho necessário e 
sem volta. Coloque a transfor-
mação digital em seus valores 
corporativos, ou trabalhe para 
isso. Tenha ao seu lado pesso-
as que são aderentes a estes 
valores e conceitos e inicie já 
a sua transformação digital.

 
(*) - Especialista em Sistemas de 

Informação pela UMC, tem MBA pela 
FGV-SP e é Gerente de Negócios 

da OPAH IT Consulting, consultoria 
de TI especializada em inovação 
e desenvolvimento de soluções 

customizadas.

O que é a transformação 
digital e como iniciar

em minha loja on-line?
Carlos Eduardo Silva Tabosa (*)

São Paulo, sexta-feira, 08 de junho de 2018
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VINÍCIUS SADDI DE SOUZA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 03/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Sergio Abrão de Souza e de Maria Christina Saddi de Souza. A pretendente: 
CAMILA FERNANDES PRATES, solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia 27/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Prates e de Elisabete dos Santos Fernandes.

O pretendente: MARCOS LEVY RUFFALO, divorciado, profi ssão instrutor de 
mergulho, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1970, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Ruff alo e de Lia Myrian Levy Ruff alo. A 
pretendente: MÔNICA OLIVEIRA MONTILHA, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
Osasco - SP, no dia 27/05/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Pedro Montilha e de Elza Oliveira Montilha.

O pretendente: AMADEUS VALDRIGUE, solteiro, profi ssão ministro religioso, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 06/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Norberto Valdrigue e de Maria Regina Campos Meres Valdrigue. A pretendente: 
LESLIE MIYOSHI KAWAI SHINOZUKA, solteira, profi ssão professora, nascida em Mogi das 
Cruzes - SP, no dia 11/11/1993, residente e domiciliada na Chácara Inglesa, São Paulo - SP, 
fi lha de Kiyoshi Kawai Shinozuka e de Helena Akemi Hayashi Kawai Shinozuka. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: IVO TADACHI KANAJI, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1983, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Jorge Kanaji e de Ruth Yurico Koga Kanaji. A pretendente: MARINA 
LEWINSKI, solteira, profi ssão adxministradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Enio 
Lewinski e de Debora Pinkuss Lewinski. Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de 
Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RAPHAEL DE ALMEIDA FONSECA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 28/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Leite Fonseca e de Nardira de Almeida Fonseca. 
A pretendente: JULIANA VERSOLATO DOS SANTOS, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo dos Santos Junior e de Silvana Versolato dos Santos.

O pretendente: CAIO AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA, solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Augusto da Silva Rocha e de Dercia Maria Pereira Rocha. A 
pretendente: MARIA INEZ FARHAT ZANONI, solteira, profi ssão analista de RH, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 04/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernando Zanoni e de Maria Valéria Farhat Zanoni.

O pretendente: RODRIGO DE PAIVA PINHEIRO, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Americana - SP, no dia 19/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Lucio Antonio de Campos Pinheiro e de Rosangela Peixoto de Paiva Pinheiro. 
A pretendente: ANA LUIZA AGOSTINETO TETZLAFF, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em Campinas - SP, no dia 20/03/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aroldo José Tetzlaff  e de Roberta Elena Agostineto Tetzlaff .

O pretendente: SÓCRATES DIMITRIOS PANTAZIS, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 26/07/1974, residente e domiciliado na Vila Mariana, São 
Paulo - SP, fi lho de Dimitri Pantazis e de Terezinha Ligia Pantazis. A pretendente: YUNNA 
ZOÉGA E SOUZA, solteira, profi ssão consultora de RH, nascida em Pirassununga - SP, 
no dia 24/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Vianey de Queiroz e Souza e de Rosana Zoéga e Souza. Obs.: Tendo sido enviado cópia 
do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: EVANDRO PEREIRA DE LUCENA, solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em Guarabira, Município de Solânea - PB - SP, no dia 19/05/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista de Lucena e de 
Diovaní Pereira dos Santos. A pretendente: VANESSA PEREIRA RAMOS, solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Descalvado - SP, no dia 27/05/1999, residente e domiciliada na Capela 
do Socorro, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Mauricio Ramos e de Fabiana Cristina Pereira. 
Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: JULIO ALVARENGA MEIRELLES, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Tupã - SP, no dia 31/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Rogério Lemos Meirelles e de Adriane Alvarenga Meirelles. A pretendente: 
FERNANDA ESTEVES FAZZIO, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 25/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Eduardo Carvalho Fazzio e de Silvia Matta Esteves Fazzio.

O pretendente: VITO SIMONE, nacionalidade italiana, divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido na Italia, no dia 04/01/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Simone e de Teresa Merra. A pretendente: ANDREIA 
TIAGO DOS SANTOS, divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
12/02/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque 
Paulo dos Santos e de Vanda Maria Tiago dos Santos.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: JOSÉ LUIS DE CAMPOS ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão vi-
gilante, nascido em Santa Maria - RS, no dia 14/04/1969, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Madruga Roque e de Geni de Campos Roque. 
A pretendente: GLEICE CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 12/04/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Paulo do Nascimento 
Ferreira e de Liliana D' Annibale.

O pretendente: LUCAS GOULART DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nno Rio de Janeiro - RJ (Registrada na 4ª Circinscrição - 4ª Zona da 
Freguesia do Engenho Velho - RJ), no dia 09/12/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Marques de Andrade e de Nivia Goulart de 
Andrade. A pretendente: DJANNY MENACHO GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Corumbá - MS, no dia 30/08/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Disner Gomes de Carvalho e ded Rosmery Menacho 
Roca de Carvalho.

O pretendente: ERIC GROSSI DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 19/03/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robinson Fermino de Santana e de Patricia Grossi 
de Santana. A pretendente: RAIANE DA SILVA ALCÂNTARA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Murici - AL, no dia 13/07/1993, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rubens de Alcântara e de Maria 
das Graças da Silva.

O pretendente: IVAN JÚNIOR SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Brotas de Macaúbas - BA, no dia 01/09/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Calisto da Silva e de Maria Milza Souza San-
tos. A pretendente: LETÍCIA ROSA SODRÉ, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Brotas de Macaúbas - BA, no dia 21/03/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademar Silva Sobré e de Marilene Oliveira Rosa Sodré.

O pretendente: MÁRIO AUGUSTO ALLEGRETTI SALVADORI, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São José do Rio Pardo - SP, no dia 10/12/1988, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Álvaro Salvadori e de Maria 
Cecília Allegretti Salvadori. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS GAL, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no 
dia 17/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Gal e de Leda Lucio dos Santos.

O pretendente: AMAURI PAULO FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 12/01/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ubirajara Fonseca e de Maria 
Aparecida Fonseca. A pretendente: DINALVA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia 12/05/1958, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Dias da Silva e de 
Messia Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 17/11/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wania Judith de Oliveira. A preten-
dente: CAROLINA SOON KIM, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia 23/11/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Yong Jong Kim e de Yung Soon Lee Kim.

O pretendente: ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/01/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias de Moura e de Lavínia de Oliveira Moura. 
A pretendente: MARTA HORÁCIO MACEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 22/07/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Maceira e de Alice Horácio Maceira.

O pretendente: CLEITON DA SILVA FEREZIN, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 25/03/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Reginaldo Ferezin e de Silvana da Silva 
Ferezin. A pretendente: LUANA PERES SERAFIM, estado civil divorciada, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 27/05/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Serafi m e de Claudete 
Teixeira Correia Peres Serafi m.

O pretendente: WILSON ALBERTO CALIL, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 13/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Calil e de Rosangela Martins 
de Toledo. A pretendente: DAIANE DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de escola, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 27/11/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Querino da Silva e de Maria 
Arlete de Jesus Silva.

O pretendente: JOSÉ SANDRO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de corte, 
nascido em Garanhuns - PE (Registrado no RCPN de Jucati, Município de Jupi - PE), no 
dia 29/09/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Francisco da Silva e de Maria Irece da Silva. A pretendente: VIVIAN CALIL SILVESTRE, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de padaria, nascida nesta Capital, Casa Verde 
- SP, no dia 06/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Amauri Tadeu Silvestre e de Roseli Aparecida Calil Silvestre.

O pretendente: JARBAS ZAMBONI, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/09/1956, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Onivardo Zamboni e de Dirce Maria Zamboni. 
A pretendente: BERENICE DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de 
enfermagem, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/08/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Alexandre de Souza e de 
Maria Moreno de Souza.

O pretendente: MARCOS GERALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mú-
sico, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 22/06/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juliano Geraldo da Silva e de 
Enedina Garcia da Silva. A pretendente: DJANE DA SILVA AMARAL, estado civil solteira, 
profi ssão representante comercial, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP 
(registrada na Casa Verde), no dia 24/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Djalma do Amaral e de Maria Antonia da Silva Amaral.

O pretendente: LUIS OTAVIO DOS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/01/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan dos Santos Dias e de Sandra 
Rosa Homero dos Santos Dias. O pretendente: DYEGO LAVANDOWSKI PEREIRA, 
estado civil solteiro, profi ssão diretor de RH, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 25/02/1988, residente e domiciliado em Mairiporã - SP, fi lho de Marcos Antonio 
Mathias Pereira e de Queila Lavandowski Pereira. Obs.: Cópia do edital de proclamas 
para ser afi xado no cartório de residência do 2º pretendente.

O pretendente: RAPHAEL DIAS AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nas-
cido nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 18/12/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio de Aguiar e de Patricia Dias. A pretendente: 
PÂMELA NEVES DE AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta 
Capital, Consolação - SP, no dia 05/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo de Aguiar e de Neusa Neves da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO BATISTA SERRA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
galvanização, nascido em São Bento - MA (Regiastrado no 2º Ofício), no dia 02/04/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Honorato 
Araújo e de Joana Batista Serra Araújo. A pretendente: MARIA VERONICA GONÇALVES 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bento - MA (Registrada 
no 2º Ofício), no dia 02/09/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Abrão Silva e de Leonete de Jesus Gonçalves Silva.

O pretendente: ANSELMO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/05/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Nascimento e de Vaniria de Sousa Nascimento. 
A pretendente: MONALIZA BAETA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 09/03/1984, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Baeta e de Aparecida Sergia Baeta.

O pretendente: LEONARDO DA CUNHA INACIO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/07/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Inacio e de Carmen Lucia da Cunha. 
A pretendente: ERIKA MONIQUE SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista técnico administrativo junior, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
05/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson 
Silva de Oliveira e de Márcia Elaine da Silva Oliveira.

O pretendente: RODRIGO GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão taxista, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 07/12/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Gonzales de Souza e de Iva Gomes de 
Souza. A pretendente: KELLY CASTANGE RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
analista de negócios, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 21/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Souto Ribeiro 
e de Maria Luiza Castange Ribeiro.

O pretendente: EDER HENRIQUE RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 15/03/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Ribeiro e de Tania Regina 
Henrique Ribeiro. A pretendente: MARIA GLAUCIA PEREIRA FINELLI, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/09/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Finelli e de 
Julia Gomes Pereira.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2018

CORRIGIR VALOR DE PRÓ-LABORE
O sócio pode corrigir o valor seu pró-labore quando cessam as 
retiradas de lucro ou da mesma forma reduzir várias vezes ao ano 
quando retomam as retiradas, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A INFORMAR PARA O e-SOCIAL O PRESTA-
DOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, CONTRATADO E RECEBE ATRAVÉS 
DE RPA OU NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO?

Esclarecemos que as informações do autônomo só devem ser prestadas 
no evento S-1200 quando existir a prestação do serviço. O cadastro feito 
no evento S-2300, será uma opção de a empresa mantê-lo.

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Funcionário contrato por tempo determinado, 6 meses devido a 
demanda, esse contrato pode ser prorrogado por mais 06 meses, caso 
a empresa tem interesse em ficar com o funcionário, terá que demitir e 
admitir? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
Qual a situação que a empresa é obrigada a manter menor aprendiz no 
seu quadro de funcionários, quais as regras, em que situação s empresa 
é obrigada a manter deficiente no seu quadro, é por CNPJ? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO DO SÁBADO DURANTE A SEMANA
Quando os funcionários compensam as horas na semana e o feriado cai no 
sábado, empresa deve pagar hora extra ou não trabalhar uma hora mais 
durante a semana? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PEDIDO DE DEMISSÃO
No pedido de demissão por iniciativa do funcionário, podemos des-
contar o aviso prévio em quais hipóteses, o que se enquadraria como 
“motivo justo”, existe alguma jurisprudência. Caso tenha outro emprego 
poderíamos enquadrar como motivo justo? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALBERTO GARCIA DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
viúvo, profi ssão engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Miguel da Rocha e de Maria 
do Carmo Garcia. A pretendente: ELAINE SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão assistente de  desenvolvimento infantil, nascida em 
Jequié - BA, no dia 07/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João 
Raimundo da Silva e de Maria Neuza de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO PEIXOTO PEREZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/05/1991, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Sandoval Perez e de Rosana Jacintha Peixoto 
Perez. A pretendente: RACHEL LERNER AMATO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/06/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reynaldo Vicente Amato e de Vivian Lerner Amato.

O pretendente: JOÃO MARCELO FERREIRA SALAFIA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Salafi a e de Maria Lucia Ferreira 
dos Santos Salafi a. A pretendente: ANDREIA MOURA SILVA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Mairiporã 
- SP, no dia 12/08/1986, residente e domiciliada em Mairiporã - SP, fi lha de Givanildo 
Moura dos Santos e de Amabile Maria Moura Silva Santos.

O pretendente: RICARDO GALVÃO SILVA SARMENTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 
05/07/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Miguel Sarmento de 
Vasconcelos e Castro e de Stela Maris Galvão Silva Sarmento. A pretendente: FABIANA 
SADEK DE OLYVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advo-
gada, nascida nesta Capital, Bela Bista - SP, no dia 21/06/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio de Olyveira e de Maria da Gloria 
Aina Sadek de Olyveira.

O pretendente: LEONARDO LAURICELLA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/12/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Oscar Lauricella e de Maria Eliane Faria Lauricella. A pretendente: 
MARIANA VILLIGER SILVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em São José do Campos - SP, no dia 04/09/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Drausio Tosi Silveira e de Eliane Marie Villiger Silveira.

O pretendente: THÁSSIO WHEIDDER DE SOUZA REIS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão redator, nascido em Brumado - BA, no dia 15/11/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Wôlner Barbosa Reis e de Lucimar de Souza Reis. A pretendente: 
CAROLINE ANDRADE MONTEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Salvador - BA, no dia 15/11/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel de Campos Monteiro e de Rosaria de Fátima dos Santos Andrade.

A pretendente: STELLA MOMMENSOHN TENNENBAUM, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/12/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Tennenbaum e de Verginia Maria Mommen-
sohn Tennenbaum. A pretendente: RITA SEPULVEDA DE FARIA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 19/04/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Antonio Silvestre de Faria e de 
Myrian Sepulveda dos Santos.

O pretendente: KIM GABRIEL DE SOUZA SCHWENKOW, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor de software, nascido em Viena - Austria, 
no dia 19/06/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dirk Thomaz 
Schwenkow e de Eliana Aparecida de Souza. A pretendente: DAIANE CAROLINE 
FRANCO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Pindamonhagaba - SP, no dia 30/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Luiz Franco e de Martinha Franco.

O pretendente: EDIVALDO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão eletricista, nascido em Santarém - PA, no dia 03/12/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Galdino da Silva e de Vanda Gomes da 
Silva. A pretendente: ÉRICA MAUÉS DE ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Manaus - AM, no 
dia 29/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Monteiro de 
Albuquerque e de Virginia Maués de Albuquerque.

O pretendente: RICARDO SANTOS DA LUZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão programador, nascido em Suzano - SP, no dia 18/01/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Valdir Pereira da Luz e de Eliana Ferreira Santos da Luz. A preten-
dente: LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Teresina - PI, no dia 03/07/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Pereira de Sousa e de Edneide Oliveira da Silva. E
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