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A sustentabilidade 

já não é apenas um 

conceito utópico. Ela é 

a prática diária dentro 

e fora de ambientes 

profi ssionais e 

particulares

Ser sustentável é o mí-
nimo que se pode fazer 
hoje em dia, tanto pelo 

nosso planeta, quanto por 
nós mesmos. É uma mudança 
de paradigma e pensamento 
em diversas instâncias - e 
geralmente começa com essa 
consciência individual. Mas, 
quem disse que isso não pode 
representar um alívio também 
para o bolso? 

Uma maneira inteligente de 
incentivar práticas sustentá-
veis é refl eti-las de maneira 
fi nanceira, já que infelizmente 
para alguns esse ainda é um 
conceito abstrato ou distante 
de seus interesses. Como fun-
dador de uma empresa focada 
em trazer beleza sustentável 
para residências, empresas e 
campos esportivos, vi de perto 
as vantagens de se buscar 
a sustentabilidade. Porém, 
uma dessas vantagens quase 
nunca vemos em evidência é 
o IPTU Verde.

Entre janeiro e fevereiro, 
ocorrem os pagamentos do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano, o IPTU. O prazo fi nal 
para pagamento em 2019 é a 
próxima sexta-feira, dia 15 de 
fevereiro. No entanto, o que 
poucos sabem é que em mais 
de 50 municípios, incluindo 
São Paulo, existe o IPTU 

Verde, um instrumento 
municipal de incentivo aos 
empreendimentos prediais 
sustentáveis. 

O IPTU Verde oferece 
descontos variados pelos 
municípios para construções 
sustentáveis. Em São Paulo, 
o desconto pode variar entre 
4% a 12%. Quem construiu ou 
reformou empreendimentos 

residenciais, empresariais ou 
mistos, seja casa ou prédio, 
implementando algum siste-
ma ecoefi ciente em sua obra, 
ganha direito ao desconto.

Alguns desses sistemas são 
a captação e reuso da água, ge-
ração de energia, tratamento 
de resíduos, aproveitamento 
bioclimático e uso de materiais 
provenientes de fontes natu-
rais renováveis ou recicladas. 
É possível, inclusive, fazer 
uma rede pressurizada com 
a água captada da chuva, pôr 
engates rápidos, e com isso 
facilitar o uso de água não 
potável para lavar pisos, cal-
çadas, carros e jardins. Assim, 
utilizar a água de reuso não 
se torna mais trabalhoso ou 
complicado. 

A prática do IPTU Verde já é 
comum em países como a Ale-
manha, e vem ganhando cada 
vez mais o território nacional, 
com descontos que podem 
chegar a 100% em alguns mu-
nicípios. Há inclusive ideias 
de um plano nacional para 
a lei. Iniciativas como essa 
favorecem muito quem está 
iniciando empreendimentos. 

A redução de custos que 
virá pode ser convertida em 
iniciativas sustentáveis, que 
não só ajudam o meio ambien-
te como embelezam os locais 
e ainda o valorizam. Muitas 
construtoras evitam os jardins 
imaginando altos custos de 
manutenção, enquanto na 
verdade, ele pode signifi car 
mais economia.

Hoje, muitas pessoas bus-
cam ações sustentáveis por 
consciência. Se o governo 
estimular essa iniciativa, a 
tendência é que cada vez mais 
os cidadãos sejam contagiados 
a adotar tais medidas. 

O valor da sustentabilidade 
é grande para todos e, no fi nal, 
só temos a ganhar no presente 
e no futuro.

(*) - É fundador da Regatec
(www.regatec.com.br).

IPTU Verde: consciência
que gera economia

Danny Braz (*)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BMG Leasing S.A. – Arrendamento
Mercantil (“Leasing”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil em 31 de dezembro de
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à

Leasing, 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
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos
uma opinião separada sobre esses assuntos.
Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de
2018 foi planejada e executada considerando que as operações
da Leasing não apresentaram modificações significativas em
relação ao exercício anterior. Nesse contexto, os Principais
Assuntos de Auditoria, bem como nossa abordagem de auditoria,
mantiveram-se substancialmente alinhados aqueles do ano
anterior, exceto pela exclusão do PAA relacionado à Provisão,
ativos e passivos  contingentes tributários.

Reconhecimento do crédito tributário (Notas explicativas 2.1l, 7 e 18)
O crédito tributário, oriundo substancialmente de diferenças temporárias,
prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social sobre o lucro líquido, é
reconhecido na medida que a Administração considera provável que a Leasing irá
gerar lucro tributário futuro. A projeção de lucro tributário contempla premissas de
natureza subjetiva estabelecidas pela Administração e foram aplicadas nas
projeções para os próximos 10 anos. Esse assunto permanece uma área de foco
de auditoria, pois a utilização de diferentes premissas na projeção do lucro
tributário poderia modificar significativamente os prazos previstos para realização
dos créditos tributários, com consequente impacto contábil, bem como no
atendimento aos requisitos do Banco Central do Brasil relativos ao registro e
manutenção desses ativos nas demonstrações financeiras.

Nossos procedimentos de auditoria consideraram, entre outros, o entendimento
sobre o processo estabelecido pela administração para apuração e mensuração
dos créditos tributários, seu registro nos termos das normas contábeis e
requisitos específicos do Banco Central do Brasil.Analisamos as principais
premissas adotadas pela administração em seu processo de avaliação das
perspectivas de realização desses créditos fundamentada nas projeções de
lucros tributários para a Leasing. Obtivemos o estudo de projeção de lucro
tributário aprovado pelo Conselho de Administração e, com base nessas
informações, analisamos a consistência das principais premissas com as
utilizadas em estudos de anos anteriores. Analisamos a razoabilidade das
informações divulgadas nas notas explicativas.Constatamos que a elaboração
dos estudos de realização dos créditos tributários estão alinhados com as
metodologias adotadas no exercício anterior, bem como consideramos que os
critérios e premissas adotados pela Administração para a determinação da
realização dos mesmos são razoáveis no contexto das demonstrações
financeiras.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Leasing, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para
companhias abertas e é apresentada como informação suplementar para fins do
Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Leasing. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A administração da Leasing é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A Administração da Leasing é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do 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 responsável
pela avaliação da capacidade de a Leasing 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 Leasing ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Leasing são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Leasing.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Leasing. Se concluirmos 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 Leasing a não mais se manterem em
continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis
de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do semestre e exercício
correntes, e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
Edison Arisa Pereira
Contador CRC 1SP127241/O-0

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
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Continuação...

Lucas Rizzi/Ansa

E em meio à concorrência de uma enxurrada de produtos 
feitos em países como Albânia ou China, lojas tradicionais 
lutam para sobreviver nos novos tempos.

Um delas, a Atelier Marega, fundada em 1981, encontrou até 
uma saída inusitada: levar suas máscaras e fantasias venezianas 
diretamente para o gigante asiático, com uma loja que busca 
fi delizar o crescente número de turistas chineses já na origem. 
O ateliê foi fundado por Carlo Marega, um fi lho de Murano que 
iniciara a vida profi ssional seguindo a tradição de vidraceiros deste 
pequeno arquipélago veneziano, mas que aos poucos passou a 
se dedicar à carreira de “mascheraio”.

Antigamente, o Atelier Marega mantinha quatro lojas em Vene-
za, agora restou apenas uma, no distrito de San Polo, resultado 
dos novos tempos. “Os artesãos são verdadeiramente poucos, 
dá para contar nos dedos das mãos. Enquanto uma máscara 
simples, para nós, tem um custo de 24 euros, uma similar à 
nossa é vendida por 10, 12 euros”, diz à ANSA Chandra Marega, 
fi lha de Carlo, fazendo referência às máscaras produzidas em 
países com custo de mão de obra muito menor e com materiais 
de qualidade inferior.

“O turista que vem a Veneza, se é um turista ‘morde e foge’ 
[aqueles que só passam o dia na cidade], tende a comprar uma 
coisa que custa menos ao invés de uma feita artesanalmente em 
Veneza”, acrescenta. Chandra trabalha com seu pai no ateliê, que 
se mantém como uma empresa familiar. No dia da entrevista, 
no início de fevereiro, Carlo estava na China, que ganhou uma 
unidade do Atelier Marega na cidade de Changsha, com produtos 
feitos em Veneza. 

O projeto nasceu em 2016, por iniciativa da empresa chinesa 
de entretenimento Huayi Brothers (HB), que criou uma espécie 
de parque temático que reproduz um vilarejo italiano inspirado 
nas arquiteturas de Veneza, La Spezia e Assis. O local abriga 
restaurantes, reproduções de edifícios históricos e lojas de 
artesãos italianos, incluindo o Atelier Marega. “É um projeto 
em colaboração com as regiões de Marcas e Úmbria e com o 
governo, com o objetivo de levar a beleza do ‘made in Italy’ à 
China. Chamaram artesãos de vários setores e deram a eles 
uma loja”, conta Chandra.

O desfi le das máscaras em Veneza.

Lovrencg from Fotolia.com

Tradição das máscaras 
venezianas luta para sobreviver
Veneza é repleta de lojas de máscaras. É praticamente impossível caminhar mais do que 500 metros 
nas “calli” de seu centro histórico sem encontrar um único lugar que venda os disfarces que mais 
simbolizam seu carnaval mundialmente famoso

Reprodução/Internet

Segundo ela, o ateliê criou máscaras e fantasias específi cas 
para o público chinês. “Italianos, europeus e até brasileiros 
têm padrões físicos muito diferentes, um brasileiro não tem 
o biotipo de um chinês, então criamos fantasias próprias 
para esse público”, explica. Mas essa não é a única estratégia 
da loja dos Marega para sobreviver. O ateliê aposta tanto na 
modernidade quanto na tradição para seguir em frente. Além 
de investir nas redes sociais, a loja tem hoje em seu site sua 
principal plataforma de vendas.

As máscaras mais baratas saem por menos de 30 euros (R$ 
127, pela cotação atual), porém as mais caras chegam a 180 
euros (R$ 765). “A internet é muito importante para sobreviver, 
hoje vendemos mais na internet do que na loja”, diz Chandra. 
O ateliê também criou demonstrações de 45 a 50 minutos, nas 
quais seus mestres contam a história da máscara veneziana, do 
carnaval da cidade e da empresa e explicam as técnicas por trás 
da confecção das fantasias.

“Com isso, os turistas passam a ter uma mentalidade di-
ferente, porque quem vem a Veneza quer entender a beleza 
do artesanato de nossa cidade. Eles veem como se faz as 
coisas, fi cam contentes e percebem a diferença entre a nossa 
máscara e uma de cinco euros”, afi rma Chandra. As máscaras 
venezianas surgiram no século 12 e foram bastante populares 
até o 18, quando eram usadas não apenas no Carnaval, mas de 
outubro a junho do ano seguinte, com exceção dos períodos 
do Advento e da Quaresma.

Os disfarces eram símbolo de liberdade e transgressão e 
serviam para diversão e para o rompimento de diferenças 
sociais, além de aumentar a sensação de liberdade e misté-
rio. A tradição foi interrompida com a queda da República de 
Veneza, a “Sereníssima”, no fi m do século 18, por temor de 
desordens e rebeliões por parte da população. As máscaras 
só retornaram plenamente em 1979, como principal tradição 
do Carnaval de Veneza. 
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