
No decorrer de alguns 

bons anos trabalhando 

na área onde todo 

mundo se sente apto a 

dar um belo pitaco, volta 

e meia sou questionado 

sobre a necessidade de 

restaurantes investirem 

em marketing 

A resposta é simples e ob-
jetiva. Sim! É necessário 
e fundamental investir 

em marketing. Já o que está 
por trás dessa pergunta pode 
ter algumas explicações, a 
principal delas, é a percepção 
totalmente equivocada

sobre o que de fato é ma-
rketing. Esse entendimento 
errado provavelmente deriva 
em outras possíveis justifi cati-
vas: falta de prioridade, verbas 
inexistentes ou minúsculas 
que são facilmente redirecio-
nadas para outras áreas ou até 
mesmo frustrações anteriores 
com prestadores de serviço.

Colocando tudo isso em um 
caldeirão, já sai um bom motivo 
parainvestir no assunto: a dú-
vida, insegurança, ignorância 
ou medo que faz a grande 
maioria não investir, é uma boa 
oportunidade para seunegócio 
sair na frente dessa massa. 
Agora, tentando desmistifi car 
o queé marketing, é tudo que 
tem a ver com a relação entre 
a sua marca e o cliente. Como 
desconsiderar isso?

Trazendo um pouco de 
pimenta para essa relação e 
deixando o assunto mais prá-
tico, trago à mesa uma oferta 
sensacional, um power combo 
de marketing para criar es-
tratégias campeãs de vendas, 
anota aí:

Conhecimento do seu cardá-
pio (CMV) + Canais de venda 
efi cientes + Comunicação com 
pegada + Experiência do clien-
te. Adquirindo isso, você leva, 
totalmente grátis, clientes que 
fazem boca à boca da sua mar-
ca. Nesse momento, você pode 
estar se perguntando, mas por 
que investir em marketing se 
a cereja do bolo ou a melhor 
propaganda ainda é o boca à 
boca? Concordo. 

Só quero enfatizar que, 
intencionalmente, através 
de estratégias de marketing, 
você pode criar o caminho 
para fazer com que os clientes 
estejam dispostos a propagar 
sua marca gratuitamente e que 
através de mais estratégias 
e ferramentas de marketing, 
você pode e deve fazer isso 
reverberar ao máximo de 
pessoas possível. No ambiente 
digital, onde tudo isso alcança 
uma proporção bem maior e 
de maneira bem mais rápida, 
utilizamos 2 termos bastante 
conhecidos para você estudar 
e aplicar: validação pessoal e 
viralização.

Fazer marketing não é recei-
ta de bolo, mas quero deixar 5 
ingredientes importantíssimos 
e dicas que podem fazer toda 
a diferença no resultado fi nal 

das suas estratégias:
 1) Posicione sua marca 

- É fundamental você 
ter um posicionamento 
claro, defi nir bem o seu 
conceito, criar uma iden-
tidade que faça você não 
ser mais um na multidão 
e construir uma  marca 
sólida com valor de mer-
cado.

 2) Planejamento - Você 
precisa saber onde quer 
chegar para fi car mais 
claro o que precisa ser 
feito até que o alvo seja 
alcançado. Nesse pro-
cesso, você vai analisar: 
Como fazer isso? Com 
quem? Quanto vai cus-
tar? Qual retorno será 
obtido?

 3) Estabeleça orçamen-

to - Dessa forma, você 
poderá provisionar suas 
ações e não ser pego de 
surpresa ou até mesmo 
menosprezar ações im-
portantes que acabam 
não se tornando priori-
dades porque não tem 
verba destinada.

 4) Selecione fornecedo-

res com know how - O 
barato pode sair muito 
caro. Entender e saber 
explorar ferramentas 
de marketing exige ca-
pacidade técnica. Abra 
os olhos, peça indicação, 
avalie os resultados e 
não somente a estética, 
procure pessoas que 
tenham sinergia com seu 
negócio.

 5) Esteja um passo à 

frente - Tire um tem-
po para sair da rotina, 
visite outros estabele-
cimentos que ofereçam 
experiências diferentes, 
escute seus clientes, dê 
a cara a tapa, faça pós 
venda, perceba suas 
necessidades e trabalhe 
em cima disso antes que 
alguém faça primeiro do 
que você. Além disso, 
capacite-se e utilize a 
internet para manter-se 
atualizado sobre as ten-
dências, indicadores e 
insights do setor. Minha 
dica é acompanhar o site 
rtrends.com.br, uma pá-
gina com vários estudos 
do setor da alimentação 
com base em mais de 26 
milhões de dados (Big 
Data).  

Vale lembrar que, entender 
da operação de restaurante, 
fi cha técnica, produção, cmv, 
controle de estoque etc, são 
características indispensá-
veis para o profi ssional que 
cuida do marketing de um 
restaurante. Sair do holofote, 
colocar a toquinha na cabeça e 
ter uma visão de negócios é o 
fundamental, o resto qualquer 
profi ssional de marketing pode 
fazer.
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Balanços Patrimoniais - Valores em R$ mi
Ativo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante     5.525     7.848
Disponibilidades 3.g 3.776 5.215
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.g        868     1.157
Aplicações no mercado aberto 868 1.157

Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4        115        604
Vinculados a prestação de garantia 115 604

Outros Créditos        763        866
Carteira de câmbio 5 469 669
Rendas a receber 5 280 188
Diversos 5 76 696
(Provisão para outros
  créditos liquidação duvidosa) 3.c (62) (687)

Outros Valores e Bens           3           6
Despesas antecipadas 3 6
Não Circulante     5.142     5.269
Realizável a Longo Prazo     5.010     5.128
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos 4     4.787     4.365
Carteira própria 4.298 4.365
Vinculados a prestação de garantia 489 -

Outros Créditos 5        223        763
Diversos 223 763

Investimentos          10          10
Outros investimentos 10 10

Imobilizado de Uso 3.d        111        113
Imóveis 31 31
Outras imobilizações de uso 299 279
(Depreciações acumuladas) (219) (197)

Intangível 3.e          11          18
Ativos Intangíveis 28 28
(Amortização acumulada)         (17)         (10)

Total do Ativo    10.667    13.117

Passivo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante     3.123     5.035
Relações Interdependências        223          19
Recursos em transito de terceiros 223 19

Outras Obrigações 5     2.900     5.016
Carteira de câmbio 931 1.175
Sociais e estatutárias - 370
Fiscais e previdenciárias 947 1.510
Diversas 1.022 1.961

Não Circulante        109        660
Exigível a Longo Prazo        109        660
Outras Obrigações 8        109        660
Diversas 109 660

Patrimônio Líquido     7.435     7.422
Capital: 6.a     2.479     2.479
De Domiciliados no país 2.479 2.479

Reservas de capital 42 42
Reservas de lucros 6.b 4.914 4.902
Ajustes de avaliação patrimonial            -          (1)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido    10.667    13.117

Demonstração dos Resultados - (Valores em R$ Mil)
2º Semestre

NE            2018 31/12/18 31/12/17
Receitas de Intermediação Financeira           5.681    11.329    17.220
Resultado de operações
  com títulos e valores mobiliários 215 423 769
Resultado de operações de câmbio 5.466 10.906 16.451

Despesas da Intermediação Financeira               63        626       (689)
Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 3.c 63 626 (689)

Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira 5.744 11.955 16.531
Outras Receitas/
  Despesas Operacionais          (5.688)   (11.060)  (13.909)
Receitas de prestação de serviços 1.013 1.921 1.729
Despesas de pessoal (1.237) (2.760) (2.331)
Outras despesas administrativas (4.928) (9.732) (11.289)
Despesas tributárias (402) (791) (1.803)
Outras receitas operacionais 2 668 20
Outras despesas operacionais (136) (366) (235)

Resultado Operacional 56 895 2.622
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 56 895 2.622
Imposto de Renda e Contribuição Social (11) (569) (983)
Provisão para imposto de renda (26) (31) (872)
Provisão para contribuição Social - - (717)
IRPJ - Ativo fiscal diferido 13 (294) 337
CSLL - Ativo fiscal diferido 2 (244) 269

Participações Estatutárias no Lucro - (26) (23)
Lucro Líquido (Prejuízo)
  do Exercício/Semestre 45 300 1.616
Juros de Capital Próprio 7 (113) (113) (548)
Nº de ações ..................................: 198.967 198.967 198.967
Lucro/(Prejuízo) por ação.............R$ 0,23 1,51 8,12
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Relatório da Administração

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
(Valores em R$ Mil)

Fluxos de caixa das 2º Semestre
  atividades operacionais            2018 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre e exercício 45 300 1.616
Depreciações e amortizações 15 29 25
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2) (1) 382
Provisão de impostos no resultado               11        569        983

              69        897     3.006
Variação de Ativos e Obrigações          (1.374)     (2.317)       143
(Aumento) redução em Títulos e Valores Mobiliários
  e instrumentos financeiros derivativos (112) 68 (198)
(Aumento) redução de outros créditos 185 667 1.772
(Aumento) redução de outros valores e bens (1) 3 (1)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras 66 204 8
Aumento (redução) em outras obrigações (1.512) (2.667) (1.926)
IRPJ e contribuição social pagos                  -       (592)       488
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais (1.305) (1.420) 3.149
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (12) (20) (43)
Inversões líquidas no intangível - - (12)
Caixa líquido usado nas
  atividades de investimento (12) (20) (55)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - - 441
Pagamento de juros de capital próprio (113) (113) (65)
Dividendos/Lucros pagos - (175) (537)
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento (113) (288) (161)
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa          (1.430)    (1.728)    2.933
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 6.074 6.372 3.439
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do semestre/exercício 4.644 4.644 6.372

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Valores em R$ Mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Valores em R$ mil)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Reservas Reserva Especiais Avaliação Prejuizos

Semestre de 01/07/18 a 31/12/18 Realizado de Capital     Legal de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos no Início do Semestre em 01/07/18 2.479 42 496 4.231 - 255 7.503
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre - - - - - 45 45
Destinações:              -              -            -          187                 -            (300)     (113)
Juros capital próprio - - - - - (113) (113)
Reserva especial de lucros - - - 187 - (187) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18        2.479            42        496        4.418                 -                 -    7.435
Mutações do Semestre:              -              -            -          187                 -            (255)       (68)
Exercício de 01/01/18 a 31/12/18
Saldos no Início do Exercício em 01/01/18 2.479 42 437 4.465 (1) - 7.422
Ajustes de períodos anteriores - - 59 (59) - - -
Reversão de reservas - - - (175) - 175 -
Dividendos intermediários - - - - - (175) (175)
Ajustes ao valor de mercado -
  Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - 1 - 1
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - - - 300 300
Destinações:              -              -            -          187                 -            (300)     (113)
Juros capital próprio - - - - - (113) (113)
Reserva especial de lucros - - - 187 - (187) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18        2.479            42        496        4.418                 -                 -    7.435
Mutações do Exercício:              -              -         59           (47)                1                 -        13
ExercÍcio de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Exercício em 01/01/17 2.038 42 437 3.821 3 - 6.341
Reversão de reservas - - - (537) - 537 -
Dividendos intermediários - - - - - (537) (537)
Ajustes ao valor de mercado -
  Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos - - - - (4) - (4)
Aumento de capital 441 - - - - - 441
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício - - - - - 1.616 1.616
Destinações:              -              -            -        1.181                 -          (1.616)     (435)
Juros capital próprio - - - - - (435) (435)
Reserva especial de lucros - - - 1.181 - (1.181) -
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17        2.479            42        437        4.465               (1)                 -    7.422
Mutações do Exercício:          441              -            -          644               (4)                 -    1.081

A Diretoria da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A, em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Relatório dos Auditores. São Paulo, 28/03/2019. A Diretoria.

1. Contexto Operacional: A Albatross Corretora de Câmbio e Valores
S/A, denominada “Corretora” é uma Instituição Financeira, autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, e tem por objetivo social, comprar
e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros; en-
carregar-se da administração de carteiras e da custodia de títulos e valo-
res mobiliários; intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive
por meio de sistemas de negociação de ativos; praticar operações no
mercado de câmbio; prestar serviços de intermediação e de assessoria ou
assistência técnica em operações e atividades nos mercados financeiros
e de capitais, e todas as atividades permitidas às Sociedades Corretoras
de Câmbio e Valores, conforme disposições legais e regulamentares ema-
nadas principalmente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e do Ban-
co Central do Brasil (BACEN). 2. Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. O Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos pronunciamentos
e orientações visando adequação às normas internacionais de contabilida-
de. No entanto, tais pronunciamentos e orientações são aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, somente
quando aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central. Os
pronunciamentos já referendados foram: CPC 01 - R1 - Redução ao Valor
Recuperável dos Ativos - Resolução nº 3.566/08; CPC 03 - R2 - Demons-
tração dos Fluxos de Caixa - Resolução nº 3.604/08; CPC 05 - R1 - Divul-
gação sobre Partes Relacionadas - Resolução nº 3.750/09; CPC 10 - R1 -
Pagamento Baseado em Ações - Resolução nº 3.989/11; CPC 23 - Políti-
cas Contábeis - Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - Resolução
nº 4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução nº 3.973/11; CPC
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Resolução nº
3.823/09; R1 - Pronunciamento Conceitual Básico - Resolução nº 4.144/12.
Até a presente data, não é possível estimar quando os demais pronuncia-
mentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN e BACEN e se as
aplicações dos mesmos serão de maneira retrospectiva ou prospectiva.
Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis e todas
as informações estão expressas em Reais (mil), que é a moeda funcional
e de apresentação e corresponde ao ambiente econômico da atuação da
Corretora. Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da
Corretora em 31 de janeiro de 2019. 3. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: a) Apuração de resultado: Os resultados das operações de
compra e venda de títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião
da concretização das operações. As demais receitas e despesas são re-
conhecidas pelo regime de competência. b) Títulos e valores mobiliários
e instrumentos financeiros derivativos: Os títulos e valores mobiliários
são classificados nas categorias de acordo com a intenção da Administra-
ção: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento.
Os títulos classificados na categoria “para negociação” são apresentados
no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado, os classificados na
categoria “disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e
os classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são contabiliza-
dos pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados. Os
ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria “para
negociação” são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou
despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classifica-
dos na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em contra-
partida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tri-
butários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos
para as respectivas contas de resultado do período. c) Provisão para
outros créditos de liquidação duvidosa: Com base na análise das opera-
ções em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as
diretrizes do Banco Central do Brasil (Artigo 6º da Resolução nº 2.682 de
21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constitu-
ída no montante de R$ 62 (R$ 687 em 2017) referente a valores a receber
de correspondentes inadimplentes inscritos na rubrica “Outros Créditos -
Diversos”. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi
contabilizado em resultado operacional como “Reversão de provisões ope-
racionais” o montante de R$ 626; e no exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2017 foi provisionado em “despesas da intermediação financei-
ra” o montante de R$ 689. d) Imobilizado de Uso e Intangível: Imobiliza-
do de Uso: São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em conside-
ração a vida útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para “Sistema
de Processamento de Dados” e de 10% a.a. para as demais contas.
Intangível: São registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos
com essa finalidade. São registrados pelo custo de aquisição e amortiza-
dos pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo

parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de
20% a.a. e) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social: A
provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do
lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que exce-
derem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo
calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados
pela legislação fiscal. f) Contingências: Os passivos contingentes são
reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando
a administração possui total controle da situação ou quando há garantias
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos. g) Caixa e Equivalentes de Caixas: Caixa e equivalentes de
caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e es-
trangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mu-
dança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerencia-
mento de seus compromissos de curto prazo.

31/12/18 31/12/17
Disponibilidades     3.776     5.215
Caixa 2.042 4.516
Depósitos Bancários 20 1
Disponibilidades em moedas estrangeiras 1.714 698

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez        868     1.157
Letras Financeiras do Tesouro 868 1.157

Total Caixa e equivalentes de caixa 4.644 6.372
4. Títulos e Valores Mobiliários: Em 31/12/2018 e 2017, os títulos e valores
mobiliários classificados como disponíveis para venda, estão comparados
entre o valor de custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimen-
tos estava assim representado:

                                                     31/12/18
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Letras Financeiras
  do Tesouro                -        -   4.298     4.298 4.299
Sub-Total - - 4.298 4.298 4.299
Vinculados à prestação Garantias
Certificado de
  Depósito Bancário                -    115      489        604    603
Sub-Total - 115 489 604 603
Total - 115 4.787 4.902 4.902

                                                     31/12/17
Sem Até Acima

Carteira Própria vencimento 1 ano   1 ano Mercado Custo
Títulos de Capitalização 2 - - 2 2
Letras Financeiras
  do Tesouro                -        -   4.363     4.363 4.364
Sub-Total 2 - 4.363 4.365 4.366
Vinculados à prestação Garantias
Certificado de
  Depósito Bancário                -    604          -        604    604
Sub-Total - 604 - 604 604
Total 2 604 4.363 4.969 4.970
Em 31/12/2018 e 2017, não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos. 5. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/18 31/12/17
Outros Créditos
Carteira de câmbio        469        669
Câmbio comprado a liquidar 465 570
Direito sobre vendas de câmbio 466 583
(-) Adiantamentos em moeda nacional (462) (484)

Rendas a receber        280        188
Corretagem de câmbio a receber 280 188

Diversos          76        696
Adiantamentos e antecipações 4 12
Impostos e contribuições a compensar e recuperar 23 3
Devedores diversos - País 49 681

Ativo Não Circulante: Diversos        223        763
Créditos Tributários 68 606
Devedores por depósitos em garantia 155 157

Passivo Circulante: Outras obrigações
Carteira de câmbio        931     1.175
Câmbio vendido a liquidar 464 581
Obrigação por compras de câmbio 467 571
Obrigação por Venda Realizadas Taxas Flutuantes - 23

Sociais e estatutárias            -        370
Juros sobre capital próprio - 370

31/12/18 31/12/17
Fiscais e previdenciárias        947     1.510
Provisão Impostos e Contribuição sobre Lucro - 469
Impostos e contribuições a recolher 947 1.041

Diversas     1.022     1.961
Provisão para pagamentos a efetuar 453 408
Credores diversos - país 569 1.553

Passivo Não Circulante: Outras obrigações
Diversas        109        660
Provisões para passivos contingentes 109 660

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social de R$ 2.479, está
representado por 198.967 ações, sendo 115.831 ordinárias e 83.136 prefe-
renciais, todas nominativas e sem valor nominal. Em 21/02/2017, foi delibe-
rado o aumento de capital social de R$ 2.164 para R$ 2.479, mediante a
emissão de 10.020 novas ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 31,38 no
montante de R$ 315. Este processo foi homologado pelo Banco Central do
Brasil em 17/05/2018. Em 20/02/2017, foi deliberado o aumento de capital
social de R$ 2.038 para R$ 2.164, mediante a emissão de 3.672 novas ações
ordinárias, ao preço unitário de R$ 34,22 no montante de R$ 126. Este
processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 01/06/2017.
b) Reservas de Lucros: Os saldos de lucros acumulados são destinados
para reservas de lucros no final do exercício social. No exercício encerrado
em 31/12/2018 foram destinadas para reservas especiais de lucros o mon-
tante de R$ 187 (R$ 1.181 em 2017); e foram revertidos de reservas especi-
ais de lucros para distribuição aos acionistas o montante de R$ 175 (R$537
em 2017). c) Dividendos: No exercício encerrado em 31/12/2018 houve
distribuição de lucros aos acionistas no montante de R$ 175 (R$ 537 em
2017). 7. Despesas de Juros ao Capital: Nos exercícios encerrados em
31/12/2018 e 2017 foram pagos juros sobre capital próprio no montante de
R$ 113 (R$ 548 em 2017), conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.
8. Contingências: a) Auto de Infração SRF - A ALBATROSS questiona admi-
nistrativamente o auto de infração emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - (SRF) por meio do processo n.º 16327-720.271/2013-65 e MPF n.º
0846600.2012.00301, quanto à incidência dos impostos avaliados sobre o
ganho de capital, por ocasião da incorporação de ações da Bovespa pela
Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo de desmutualização, classifica-
do com base na opinião de seu Jurídico como probabilidade de perda possí-
vel (incerta, porém não remota). Consequentemente, o valor originário do
processo no montante de R$ 7.530 não foi reconhecido contabilmente, na
forma do pronunciamento técnico do CPC25, conforme disposto no Cosif.
b) Processos Trabalhistas e Fiscais - Nos exercícios encerrados em
31/12/2018 e 2017 haviam processos provisionados na contabilidade,
conforme demonstrado abaixo: Os processos que estavam provisionados
em 31/12/2017 foram baixados na contabilidade no semestre encerrado em
30/06/2018, pelo fato do Processo PIS/COFINS, ter sido inserido no Progra-
ma Especial de Regularização Tributária - PERT e, o Processo Trabalhista,
ter sido encerrado conforme relatório dos advogados. Em agosto de 2018 foi
feita uma nova provisão de processo trabalhista e efetuado o depósito judi-
cial no mesmo montante de R$ 109. 31/12/18 31/12/17
Processos Trabalhistas 109 195
Processos Fiscais - Pis e Cofins - 465
Total 109 660
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento à Re-
solução 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição,
adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjun-
to de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequa-
ção de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compa-
tível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza
e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.
10. Risco Operacional: Foram desenvolvidas ações visando à implemen-
tação de estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformi-
dade com a Resolução CMN 4.557/2017, que alcançam o modelo de ges-
tão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os proce-
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relató-
rios de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação
das informações. 11. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de
mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que
mantêm independência com relação à mesa de operações. A Instituição
encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 4.557/2017
que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos
estabelecidos. 12. Ouvidoria - (0800-2829900): O componente organiza-
cional encontra-se em funcionamento, desde 18 de fevereiro de 2011, e
a sua estrutura atende às disposições estabelecidas nas normas concer-
nentes. Em consonância com a Resolução nº 4.433/2015, vem revisando
as diretrizes operacionais de Ouvidoria. 13. Eventos Subsequentes: A
Administração informa que não houve fatos relevantes favoráveis ou
desfavoráveis entre a data de aprovação das demonstrações contábeis
e o Relatório dos Auditores Independentes que pudessem modificar a
situação patrimonial e/ou financeira da instituição.

Aos Diretores e Acionistas da Albatross Corretora de Câmbio e Valores
S/A. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da Albatross
Corretora de Câmbio e Valores S/A que compreendem o Balanço Patrimonial
em 31/12/2018 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Muta-
ções do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e da Demonstração do
Resultado Abrangente, para o período findo naquela data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A em
31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o período findo naquela 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 res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Albatross
Corretora de Câmbio e Valores S/A de acordo com os princípios éticos re-
levantes 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. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Principais
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do período. Esses assuntos
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Provisões e Passivos Contingentes: Conforme Nota Explicativa
“8a”, a Corretora questiona administrativamente o auto de infração emitido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - (SRF) por meio do processo nº
16327-720.271/2013-65 e MPF n.º 0846600.2012.00301, quanto à incidência
dos impostos avaliados sobre o ganho de capital, por ocasião da incorpora-
ção de ações da Bovespa pela Nova Bolsa (BM&FBovespa) e do processo
de desmutualização, classificado com base na opinião de seu Jurídico como
probabilidade de perda possível(incerta, porém não remota). Consequente-
mente, o valor originário do processo no montante de R$ 7.530 não foi reco-
nhecido contabilmente, na forma do pronunciamento técnico do CPC25, con-
forme disposto no Cosif. Como nossa auditoria endereçou esses assuntos:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação de desempenho, a
implementação e a efetividade operacional dos controles internos relaciona-
dos a identificação, avaliação, mensuração e divulgação das Provisões e
Passivos Contingentes, bem como aqueles relacionados ao cumprimento de
leis e regulamentos. Adicionalmente, avaliamos a suficiência das provisões
reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, por meio da avali-
ação dos critérios e premissas utilizadas em sua metodologia de mensura-
ção, considerando ainda a avaliação dos assessores jurídicos internos da
Albatross, bem como dados e informações históricas. Em nossa avaliação,
concluímos que, conforme relatório dos advogados, o processo de auto de
infração, encontra-se com probabilidade de perda possível (incerta, porém
não remota). Avaliamos também e concluímos que a divulgação efetuada nas
demonstrações contábeis, estão de acordo com as regras aplicáveis e for-
necem informações sobre a natureza, exposição e valores provisionados ou
divulgados relativas aos principais assuntos fiscais, cíveis e trabalhistas em
que a Albatross está envolvida. Baseados no resultado dos procedimentos
de auditoria efetuados, consideramos a disponibilidade de recursos a reali-
zar e são apropriados para suportar os julgamentos, estimativas e informa-
ções incluídas nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Provi-
sões e Passivos Contingentes - fiscais e trabalhistas: Conforme Nota
Explicativa “8b”, nos exercícios encerrados em 31/12/2018 e 2017 haviam

processos provisionados na contabilidade, sendo demonstrado conforme
abaixo: Os processos que estavam provisionados em 31/12/2017 foram bai-
xados na contabilidade no semestre encerrado em 30/06/2018, pelo fato do
Processo PIS/COFINS, ter sido inserido no Programa Especial de Regulari-
zação Tributária - PERT e, o Processo Trabalhista, ter sido encerrado confor-
me relatório dos advogados. Ocorre que em agosto de 2018, foi feita uma
nova provisão de processo trabalhista e efetuado o depósito judicial no
mesmo montante no valor de R$ 108.991,08. Como nossa auditoria endere-
çou esses assuntos: Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avalia-
ção de desempenho, a implementação e a efetividade operacional dos con-
troles internos relacionados a identificação, avaliação, mensuração e divul-
gação das Provisões e Passivos Contingentes, bem como aqueles relacio-
nados ao cumprimento de leis e regulamentos. Com base em análise, a
Corretora fez nova provisão de processo trabalhista efetuando depósito ju-
dicial no mesmo montante no valor de R$ 108.991,08, conforme esclareci-
mentos do processo abaixo: Processo Trabalhista nº: 0261800-
73.2001.5.07.0007 - 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza - tendo como recla-
mante Sr. Raimundo Ernando da Silva e como reclamados, Albatross
Corretora De Câmbio e Valores e Editora Tribuna. Analisamos conforme
relatório dos advogados de 02/01/2019, que a Albatross foi incluída no pólo
passivo como integrante do mesmo grupo econômico do banco e antiga
Corretora Banfort, sendo que a Albatross foi intimada a pagar o valor de
R$ 109.619,81(Cento e dezenove mil seiscentos e dezenove reais e oitenta
e um centavos), pago em 08/08/2018, conforme recibo do depósito. A
Albatross Interpôs Exceção de Pré-Executividade e apresentaram manifes-
tação da Exceção de Pré-Executividade. A Albatross Fez outra manifesta-
ção juntando a procuração que dá poderes a somente um dos diretores as-
sinarem os documentos da empresa. Foi rejeitada a exceção de pré-
executividade, posto que o juízo entendeu, que para o exame dos argumen-
tos era necessária dilação probatória. Neste caso, proferiu o Juízo despacho
dando prazo para pagar ou efetuar o depósito integral do valor, que foi depo-
sitado o valor a título de penhora e foi apresentado Embargos á Execução
na data de 08/08/2018. Foi apresentado pelo embargado Impugnação ao
Embargos de Execução na data de 26/10/2018, conforme atualização em
14/12/2018. Conforme relatório dos advogados, o processo encontra-se com
probabilidade de Êxito - Provável. Baseados no resultado dos procedimen-
tos de auditoria efetuados, consideramos a disponibilidade de recursos a
realizar e são apropriados para suportar os julgamentos, estimativas e infor-
mações incluídas nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Ou-
tros Assuntos: Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anteri-
or: Os Valores correspondentes ao período findo em, 31/12/2017, apresen-
tados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós audi-
tores, de acordo com as normas de auditoria vigente por ocasião da emissão
do relatório em 20/03/2018, que não conteve qualquer modificação. Outras
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas outras
informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, consi-
derar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda
liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos
os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da instituição. • 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 uma
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da instituição. Se concluirmos que existe incerteza significativa deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis 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 re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a instituição a
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes 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 épo-
ca da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

 Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019.
ANEND - Auditores Independentes

Ato Declaratório CVM nº 9210 - CRC-RJ nº 003550/O
Hildo Jardim Alegria

Diretor - Contador - CRC/RJ-041841/S-RJ

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais

A Diretoria
Reinaldo Dantas - Contador - CRC 1SP 110330-O-6

O Brunei pretende colocar 
em vigor no próximo dia 3 de 
abril uma lei que punirá ho-
mossexuais e adúlteros com o 
apedrejamento até a morte. O 
pequeno país islâmico de 450 
mil habitantes localizado no 
sudeste asiático escreveu um 
novo - e criticado - Código Penal 
baseado na sharia. 

O novo texto prevê também 
penas como amputação de uma 
mão e de um pé para crime 
de furto. A lei da sharia, no 
entanto, será aplicada somente 
aos cidadãos muçulmanos, 
que representam dois terços 
da população total do Brunei. 
Governado pelo sultão Hassa-
nal Bolkiah, o país adotou nos 
últimos anos a interpretação 

mais conversadora do Islã. Em 
2014, o Governo anunciou a 
intenção de introduzir a sha-
ria, o que despertou críticas 
de organizações de direitos 
humanos. 

A ONG Anistia Internacional 
pediu que o governo “interrom-
pa imediatamente” essa nova 
política, defi nida como “profun-
damente errada”. As bebidas 
alcoólicas já são proibidas no 
Brunei, que impõe condena-
ções a quem não comparece 
às tradicionais orações de 
sextas-feiras. No poder desde 
1968, Hassanal Bolkiah é um 
dos líderes políticos mais ricos 
do mundo, com uma fortuna 
pessoal de cerca de US$ 20 
bilhões (ANSA).

Brunei punirá sexo gay e 
adultério com apedrejamento
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