
O gerenciamento de da-

dos nunca foi tão impor-

tante quanto é hoje

Não à toa, o Big Data 
nasceu da necessida-
de cada vez maior em 

conseguir lidar com a grande 
quantidade de informações 
gerada a partir dos processos 
cotidianos de uma empresa. 
Baseando-se em três princí-
pios: volume, velocidade e va-
riedade, o objetivo é armazenar 
e analisar estes dados, sendo 
possível, por exemplo, organi-
zar relatórios que mostrem os 
comportamentos, preferências 
e necessidades dos clientes.

Hoje é fundamental contar 
com soluções de Big Data para 
garantir o sucesso contínuo da 
empresa, pois, apenas ele é ca-
paz de lidar com tanta rapidez 
e efi ciência com a quantidade 
gigantesca de dados que as 
companhias geram e salvam 
atualmente. Já o Small Data 
vem ganhando protagonismo 
no mercado nos últimos tem-
pos graças às expectativas e 
necessidades dos clientes que 
querem personalização e um 
atendimento diferenciado, o 
que incentiva as organizações a 
buscarem maneiras inovadoras 
de trazer algo único para seu 
público-alvo.

A ferramenta analisa os 
dados de forma qualitativa, 
enquanto o Big Data faz isso 
quantitativamente. Além dis-
so, ainda possibilita a análise 
de detalhes e opiniões sobre 
a experiência do cliente, seus 
desejos e necessidades, permi-
tindo insights e decisões que, 
talvez, o Big Data não pudesse 
proporcionar. O resultado 
é maior conhecimento para 
entregar ao cliente a melhor 
experiência possível e produ-
tos desenhados exatamente de 
acordo com o que ele deseja.

Para entender como o Big 
Data e o Small Data podem ser 
vantajosos para o seu negócio, 
a seguir, listo as principais 
diferenças entre essas tecno-
logias e como elas podem gerar 
resultados para a sua marca: 
 • Condições dos dados - 

Como o Big Data lida com 
uma grande quantidade de 
informações, estas fi cam 
armazenadas de forma 
não-estruturada, exigindo 

um trabalho minucioso de 
agregação e de interpreta-
ção para que possam ser 
analisadas. Enquanto isso, 
o Small Data atua com um 
volume menor, o que faz 
com que os dados dessa 
ferramenta estejam pron-
tos para análise sempre 
que necessário.

 • Localização - O Big Data 
opera com todas as infor-
mações da organização, 
colhendo-as a partir dos 
sistemas na nuvem, do 
SQL Server, dos bancos 
de dados, dos PCs da em-
presa, entre outros lugares 
nas quais são geradas. 
Já o Small Data costuma 
trabalhar apenas com 
elementos vindos dos PCs, 
dos CRMs, de pesquisas e 
das redes sociais. A partir 
desses meios, é possível ter 
acesso direto às opiniões, 
hábitos, dúvidas, reclama-
ções e necessidades dos 
clientes.

 • Tamanho e complexida-

de - A medida que o Big 
Data atua com medidas 
como terabyte e petabyte, 
o Small Data — que, lem-
bre-se, recolhe dados de 
poucas fontes — lida com 
quantidades que, além de 
pequenas, também são 
consideravelmente mais 
simples. Uma única venda 
já é capaz de gerar subsí-
dios muito importantes 
para o Small Data.

 • Importância e utilida-

de - Ao contrário do que 
algumas pessoas pensam, 
o Small Data não chegou 
para substituir o Big Data. 
A mineração e a análise de 
dados continuam tendo 
uma importância crescen-
te dentro das companhias, 
que nunca geraram tantas 
informações digitais como 
hoje. 

Com isso, é possível perceber 
que ambas são tecnologias 
complementares. Elas solucio-
nam diferentes necessidades 
das empresas, possibilitando 
melhores resultados, decisões 
mais embasadas e efi cientes, 
além de um crescimento con-
tínuo das organizações. 
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Nota 1. Contexto Operacional: A Orient Relógios do Brasil S/A. tem 
por objeto social Holding de instituição não-financeira e aluguel, compra 
e venda de imóveis próprios, com sede na Avenida das Nações Unidas, 
10.989 - 7º andar - conjunto 71 - sala 1 - Brooklin Paulista, CEP: 04578-000, 
São Paulo, capital. A controlada Orient Relógios da Amazônia Ltda. tem 
por objeto social a fabricação, montagem e comércio de relógios e de seus 
componentes internos e externos, consertos e restauração de relógios e 
assistência técnica. Esta está estabelecida na Avenida Solimões 1100, Dis-
trito Industrial, Manaus Estado do Amazonas. Nota 2. Principais Práticas 
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sen-
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Estas práticas estão em conformidade com as Normas e Procedimentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que estão em 
conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB, sendo o resultado apura-
do pelo regime de Competência. Na preparação das demonstrações contá-
beis foram consideradas estimativas contábeis para registro de certos ati-
vos, passivos e outras transações, bem como o exercício de julgamento por 
parte da administração da empresa na aplicação das políticas contábeis 
da empresa. As 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 contábeis, estão divulgadas em 
notas nos seus referidos grupos. Portanto, estas demonstrações contábeis 
incluem estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobiliza-
do, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de 
provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação a estas estimativas. O exercício 
social da empresa compreende o período de 1º de janeiro a 31 de de-
zembro de cada ano. As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas con-
tábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contra prestações pagas em troca de ativos. a) Caixa e equivalentes de 
caixa: As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas 
das remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a 
data das demonstrações contábeis, não excedendo o valor de realização. 
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo em contra partida ao re-
sultado financeiro foram classificados como mantidos para negociação. b) 
Investimentos: O investimento decorrente de participação societária em 
controlada está avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Os de-
mais investimentos estão registrados ao custo de aquisição, avaliados pelo 
valor justo. c) Imobilizado: Os bens do ativo tangível e intangível são re-
gistrados pelo método de custo deduzidos de depreciação/ amortização e 
perda por redução ao valor recuperável. As depreciações e amortizações 
são calculadas pelo método linear e contabilizadas em função da vida útil 
dos bens, no custo de produção e na despesa administrativa. d) Imposto 
de Renda e Contribuição Social: Para a controladora 31 de dezembro de 
2018 foi calculado pelo critério fiscal do lucro presumido, sendo as bases 
de cálculo do imposto de renda e contribuição social determinada mediante 
aplicação do percentual, sobre a receita bruta trimestral. Sobre esta base 
de cálculo e receita operacional incide a alíquota de 15% de imposto de 
renda, acrescida de 10% de adicional de imposto de renda sobre a base 
de cálculo superior a R$ 60.000 e alíquota de 9% para a contribuição social 
sobre o lucro líquido. O imposto diferido é calculado pelas alíquotas que 
se espera que sejam aplicadas ao lucro tributável (prejuízo fiscal) dos pe-
ríodos nos quais se espera que o imposto diferido ativo seja realizado ou 
que o imposto diferido passivo seja liquidado, com base nas alíquotas que 

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (EM R$)

 Controladora Consolidado
Ativo Circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Caixa e equivalentes 
 de caixa 25.921.406 79.176.049 69.216.514 135.526.153
Contas a receber - - 126.943.777 126.202.905 
Estoques - - 93.698.452 74.677.195 
Impostos a recuperar - - 735.162 976.366 
Outros créditos - - 113.525 100.889 
Depositos recursais - - 9.176 2.587 
Despesas antecipadas - - 147.589 197.791 
Total do circulante 25.921.406 79.176.049 290.864.195 337.683.886 
Não circulante
Depósitos recursais - - 912.060 1.006.579 
Impostos diferidos - - 6.552.989 3.316.973 
Investimentos  238.428.215 227.930.795 630.004 706.304 
Imobilizado 24.237.818 23.659.303 38.635.182 37.502.750 
Intangível 2.160 2.160 1.349.153 872.163 
Total do não 
  circulante 262.668.193 251.592.258 48.079.387 43.404.770 

Total do Ativo 288.589.599 330.768.307 338.943.582 381.088.655

 Capital Reserva Reserva  Participação
 Social Legal de Lucros Total de minoritários Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 133.500.000 1.728.427 166.089.302 301.317.729 26.108.072 327.425.801
Aumento de capital com reserva de lucros 16.500.000 (1.728.427) (14.771.573) - - -
Lucros do exercício - - 31.274.884 31.274.884 2,300.834 33.575.718
Constituição de reserva legal - 1.563.744 (1.563.744) - - -
Pagamento de dividendos -  (2.129.321)  (2.129.321)  (270.679) (2.400.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 150.000.000 1.563.744 178.899.548 330.463.292 28.138.227 358.601.519
Aumento de capital com reserva de lucros 15.000.000 (1.563.744) (13.436.256) - - -
Lucros do exercício - - 20.004.401 20.004.401 1.241.112 21.245.513
Constituição de reserva legal - 1.000.220 (1.000.220) - - -
Pagamento de dividendos - - (62.248.869)  (62.248.869)  (751.131)  (63.000.000)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 165.000.000 1.000.220 122.218.604 288.218.824 28.628.208 316.847.032

Passivo e Controladora Consolidado
Patrimônio liquido 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Circulante 
Fornecedores 91.450 - 9.748.323 9.938.200
Obrigações sociais 4.421 4.208 1.767.122 1.793.528
Imposto de renda e 
 contribuição social 249.082 276.110 249.082 490.647
Demais obrigações
  fiscais 25.822 24.697 2.776.970 2.421.633
Férias a pagar - - 2.540.901 2.382.311
Outras obrigações - - 1.179.421 2.832.186
Total do circulante 370.775 305.015 18.261.819 19.858.505
Não circulante
Provisões fiscais - - 2.227.995 1.876.227
Total do não circulante - - 2.227.995 1.876.227
Patrimônio Líquido 
Capital social 165.000.000 150.000.000 165.000.000 150.000.000
Reserva legal 1.000.220 1.563.744 1.000.220 1.594.244
Reserva de lucros 122.218.604 178.899.548 122.218.603 178.869.048
Total do Patrimônio Líquido 
 controladora 288.218.824 330.463.292 288.218.823 330.463.292
Participação de minoritários - - 30.234.945 28.890.631
Total do Passivo e 
 Patrimônio Líquido 288.589.599 330.768.307 338.943.582 381.088.655

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Receitas 20.062.314 28.964.763 236.309.221 220.627.811 
Custo dos produtos
 vendidos - - (127.759.880) (127.137.471)
Lucro bruto 20.062.314 28.964.763 108.549.340 93.490.340 
Receitas (despesas)
  operacionais
Despesas comerciais - - (67.474.119) (61.934.893)
Despesas
  administrativas (1.870.557) (1.954.969) (16.777.100) (13.992.379)
Resultado financeiro 4.076.538 7.553.096 25.329.340 34.726.056 
Outras receitas e 
 despesas operacionais (16.858) 93.214 (13.821.569) 1.776.331 
Despesas tributárias (89.725) (48.691) (6.875.196) (5.897.262)
 2.099.397 5.642.649 (79.618.643) (45.322.146)
Resultado antes do
IR e contribuição
  social 22.161.711 34.607.412 28.930.697 48.168.194 
Imposto de renda e 
 contribuição social (2.157.310) (3.332.529) (7.957.198) (10.665.507)
Impostos diferidos - - (3.236.016) (3.316.973)
Lucro antes da participação 
 de minoritários 20.004.401 31.274.883 17.737.483 34.185.714 
Participação de minoritários - - (1.241.112) (2.300.834)
Lucro do exercício 20.004.401 31.274.883 16.496.372 31.884.879

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido 
 do exercício 20.004.401 31.274.883 20.004.401 31.274.883 
 Outros componentes 
 do resultado abrangente - - - -   
Total do resultado abrangente 
 do exercício 20.004.401 31.274.883 20.004.401 31.274.883 
Atribuível a: 
Acionistas da companhia - - 15.721.459 24.578.931 
Participação dos minoritários - - 4.282.942 6.695.953 
 - - 20.004.401 31.274.883 

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Atividades Operacionais    
Lucro do exercício 20.004.401 31.274.884 21.245.513 51.672.349
Resultado de equivalência
  patrimonial (13.235.009) (22.490.447) - (22.490.446)
Provisões - - 6.859.650 (3.554.542)
Incorporação de 
 incentivos fiscais - - 441.550 4.909.540
Depreciações e 
 amortizações 1.041.765 956.501 3.052.792 1.813.073
 7.811.157 9.740.938 31.599.505 32.349.975
Variações dos ativos e 
passivos operacionais   
Estoques - - (11.491.336) (9.465.902)
Contas a receber - - (15.382.217) 5.839.557
Impostos a recuperar - - 241.204 (902.350)
Outros créditos - - 38.449 2.797.030
Fornecedores 91.450 (61.683) (3.518.637) (1.100.353)
Obrigações sociais 212 (6.157) (214.325) 98.406
Obrigações fiscais (25.902) (226.047) (25.187) 4.991.725
Outras contas a pagar - - (844.487) 1.917.078
Caixa líquido consumido
  pelas operações 7.876.917 9.447.051 402.968 36.525.166
Atividades de Investimento    
Dividendos recebidos 2.661.650 2.129.321 - 2.129.321
Vendas de imobilizado   47.527 15.513
Baixa de investimentos 75.938  75.938 
Adição do imobilizado
  e intangível (1.620.280) (4.112.055) (4.248.855) (5.743.334)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 pelos investimentos 1.117.308 (1.982.734) (4.125.390) (3.598.500)
Atividades de financiamento    
Empréstimos - (107.794) - (107.794)
Pagamento de
  dividendos (62.248.868) (2.129.321) (62.587.217) (4.529.321)
Caixa líquido gerado pelos
financiamentos (62.248.868) (2.237.115) (62.587.217) (4.637.115)
Aumento (Redução) de caixa e
 equivalentes de caixa (53.254.643) 5.227.202 (66.309.639) 28.289.550
Caixa e equivalentes 
 no inicio do exercício 79.176.049 73.948.847 135.526.153 107.236.603
Caixa e equivalentes 
 no final do exercício 25.921.406 79.176.049 69.216.514 135.526.153
Aumento (Redução) de caixa e
 equivalentes de caixa (53.254.643) 5.227.202 (66.309.639) 28.289.550

Demonstração do Resultado do Exercício   
Findos Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (EM R$)

Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente
Vanderlei Rocha Santos - Gerente Contabil - CRC - 1SP159.504/O-2

Senhores Acionistas: Em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2018. Ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 26 de março de 2019.                                                                                                     A Diretoria

tenham sido promulgadas ou substantivamente promulgadas até o final do 
período de relatório. Para a controlada que está no lucro real a despesa de 
imposto sobre a renda representa a soma do imposto a pagar e do imposto 
diferido. O imposto a pagar baseia-se no lucro tributável do exercício. O im-
posto diferido é reconhecido sobre diferenças entre os valores contábeis de 
ativos e passivos nas Demonstrações contábeis e suas respectivas bases 
de cálculo (conhecidas como diferenças temporárias). Impostos diferidos 
passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se 
espera que aumentem o lucro tributável no futuro. Impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para todas as diferenças temporárias que se espera que 
reduzam o lucro tributável no futuro e para quaisquer prejuízos fiscais não 
utilizados ou créditos fiscais não utilizados. Impostos diferidos ativos são 
mensurados pelo maior valor que, com base no lucro tributável corrente ou 
futuro estimado, seja mais provável do que improvável que seja recuperado. 
e) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados 
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos, sendo 
seu registro separadamente quando incorrer. f) Apuração do resultado: 
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de compe-
tência. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida 
ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita é reconhecida pela efetiva prestação dos serviços, in-
dependente do faturamento. g) Demonstrações contábeis consolidadas: 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das Demons-
trações contábeis consolidadas. Controladas: Controladas são todas as 
entidades nas quais a Empresa tem o poder de determinar as políticas 
financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação 
de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e 
o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis 
são considerados quando se avalia se Empresa controla outra entidade. As 
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle 
é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data 
em que o controle termina. Transações entre Empresas, saldos entre em-
presas do Grupo são eliminados. As políticas contábeis das controladas 
são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as po-
líticas adotadas pela Empresa. h) Demonstrações contábeis individuais: 
Nas Demonstrações contábeis individuais as controladas são contabiliza-
das pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos 
tanto nas Demonstrações contábeis individuais quanto nas Demonstrações 
contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líqui-
do atribuível aos acionistas da controladora.
Nota 3 – Investimentos                                               2018                   2017
Empresa Controlada                                        237.805.345      227.231.987
Ações de Outras Companhias                                622.870             698.808
Total de Investimentos                                      238.428.215      227.930.795
Nota 4 – Capital Social – O capital social subscrito e integralizado é repre-
sentado por 76.568.816 ações ordinárias, sem valor nominal, e constituído 
por 83,65% de residentes no país e de 16,35% de residentes no exterior. 
Nota 5 – Reserva de lucro: A finalidade da reserva é: a) Reserva legal: A 
reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido conforme pre-
visto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. b) Reserva de 
incentivo fiscal: A legislação do imposto de renda possibilita que empre-
sas situadas na Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestru-
tura, reduzam o valor do imposto de renda devido para fins de investimento 
em projeto de ampliação da sua capacidade instalada, conforme determina 
o Decreto nº 4.212/2002. Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, 

o valor correspondente ao incentivo SUDAM apurado na vigência da Lei 
foi contabilizado como reserva de incentivos fiscais e posteriormente será 
utilizada para aumento de capital social conforme previsão legal. As demais 
notas explicativas encontram-se á disposição na empresa.

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S/A
CNPJ: 60.401.205/0001-00

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ/ MF nº 52.045.457/0001-16

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais
Ativo 2018 2017

(Consolidado) (Consolidado)
Circulante 56.834 48.811
Caixa e equivalentes de caixa 19.901 19.791
Contas a receber 19.861 18.662
Estoques 14.067 7.619
Créditos tributários 970 656
Demais contas a receber 2.035 2.083

Não circulante 11.751 11.466
Depósitos judiciais 3.376 3.256
Demais contas a receber 130 115
Partes relacionadas 9 15
Tributos sobre o lucro diferidos 8.236 7.509
Tributos a recuperar – 571
Imobilizado 20.802 24.291
Intangível 108 177

20.910 24.468
Total do ativo 89.495 84.745

Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
(Consolidado) (Consolidado)

Circulante 40.928 29.761
Fornecedores 19.974 16.035
Obrigações trabalhistas 7.307 7.229
Empréstimos e financiamentos 2.088 2.937
Adiantamentos de clientes 9.157 875
Tributos a recolher 427 530
Impostos parcelados 1.975 2.155

Não circulante 43.192 41.229
Contas a pagar 148 –
Impostos parcelados 7.585 8.430
Adiantamentos de clientes 13 13
Empréstimos e financiamentos 29.023 26.845
Provisão para contingências 6.423 5.941

Patrimônio líquido 5.375 13.755
Capital social 22.720 22.720
Ajustes de avaliação patrimonial 1.289 1.280
Prejuízos acumulados (18.634) (10.245)

Total do passivo e patrimônio líquido 89.495 84.745

Demonstrações do Resultado
2018 2017

(Consolidado) (Consolidado)
Receita líquida de vendas e serviços 97.351 101.204
Custos das vendas e dos serviços pres-
tados (68.525) (77.043)

Lucro bruto 28.826 24.161
Despesas com vendas (18.000) (16.302)
Despesas gerais e administrativas (14.198) (14.383)
Outras receitas (despesas), líquidas (1.720) 292

Resultado operacional antes dos efeitos 
financeiros (5.092) (6.232)
Receitas financeiras 1.208 1.126
Despesas financeiras (2.040) (2.805)
Variações cambiais, líquidas (3.192) (860)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Capital social Ajustes de avaliação patrimonial Reserva legal Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 22.720 1.280 1.676 (3.176) 22.500
Prejuízo do exercício – – – (8.745) (8.745)
Absorção do prejuízo fiscal – – (1.676) 1.676 –

Saldos em 31 de dezembro de 2017 22.720 1.280 – (10.245) 13.755
Prejuízo do exercício – – – (8.389) (8.389)

Outros resultados abrangentes
Variação cambial de controlada no exterior – 9 – – 9

Saldos em 31 de dezembro de 2018 22.720 1.289 – (18.634) 5.375

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades 2018 2017
operacionais (Consolidado) (Consolidado)

Prejuízo líquido do exercício (8.389) (8.745)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização 3.016 3.744
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado 914 160
Provisão para devedores duvidosos 484 341
Provisão para perda nos estoques (2.151) (53)
Constituição de provisão para contingências 1.223 994
Juros sobre empréstimos e financiamentos 1.461 1.054
Variações cambiais, líquidas 3.192 860
Outros resultados abrangentes 9 –
Imposto de renda e CSLL diferidos (727) (26)

(968) (1.671)
Aumento líquido/(redução) nos ativos
Contas a receber (836) 182
Estoques (4.272) 266
Impostos a recuperar 257 496
Outros ativos 131 2.526

Aumento líquido/(redução) nos passivos:
Fornecedores e contas a pagar 3.096 (2.234)
Adiantamento de clientes 8.282 (2.217)
Salários e encargos sociais 78 (39)
Impostos a pagar (1.128) (949)
Contingências (741) (4.301)
Outros passivos 154 (84)

Caixa gerado/ (aplicado) nas operações 4.053 (8.025)
Juros pagos (2.821) (784)

Caixa líquido gerado/ (aplicado) nas 
atividades operacionais 1.232 (8.809)

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (347) (867)
Aquisição de intangível (25) –

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (372) (867)

Atividades de financiamento
Amortização de empréstimos (750) (1.973)
Recursos provenientes de empréstimos – 22.226

Caixa líquido gerado/ (aplicado) nas 
atividades de financiamentos (750) 20.253

Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 110 10.577

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 19.791 9.214
No final do exercício 19.901 19.791

Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 110 10.577

2018 2017
(Consolidado) (Consolidado)

Resultado financeiro líquido (4.024) (2.539)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (9.116) (8.771)
Tributos sobre o lucro – diferidos 727 26

Prejuízo do exercício (8.389) (8.745)
Ações no final do exercício (em milhares) 8.787 8.787

Prejuízo por ação do capital social no 
fim do exercício – em R$ (0,95) (1,00)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

A Administração Lilian Aparecida da Costa Coelho – Controller CRC 1SP 217.429/O-5

O número de divórcios extra-
judiciais realizados no Brasil em 
2018 chegou a 73.934, segundo 
dados do Colégio Notarial do 
Brasil – Seção São Paulo (CNB/
SP), entidade que congrega os 
cartórios de notas paulistas. O 
aumento foi de 0,4% em rela-
ção ao montante registrado em 
2017, que foi de 73.642 atos. 
Os dados levam em conside-
ração os atos praticados após 
a aprovação da Lei 11.441/07, 
que permitiu a realização de 
inventários, partilhas, separa-
ções e divórcios nos cartórios 
de notas. 

“A normativa facilitou o 
rompimento dos casais e 
desburocratizou a vida de 
milhares de pessoas”, afirma 
Andrey Guimarães Duarte, 
presidente do CNB/SP. Desde 
o início da vigência da lei mais 
de 736 mil divórcios foram 
lavrados no Brasil. “Além de 
simplificar a vida do cidadão, 
é importante lembrar que 
são milhares de processos 
a menos na justiça, gerando 
uma grande economia para o 
Estado”. São Paulo liderou os 
divórcios feitos em cartórios 
de notas em 2018, com 17.207 

atos, seguido pelo Paraná, 
com 9.433, e Minas Gerais, 
com 8.459.

Nos cartórios de notas, os 
procedimentos são realizados 
de forma ágil e com a mesma 
segurança jurídica do Judi-
ciário. Se não houver bens a 
partilhar, um divórcio pode ser 
resolvido em poucas horas, caso 
as partes apresentem todos os 
documentos necessários para 
a prática do ato e estejam as-
sessoradas por um advogado. 
Podem se divorciar os casais 
sem fi lhos menores ou inca-
pazes e também aqueles com 
fi lhos menores em que questões 
como pensão, guarda e visitas 
estejam previamente resolvidas 
no âmbito judicial. 

Também é necessário que 
não exista litígio entre o casal. 
“Os divórcios em cartório são 
feitos de forma rápida, simples 
e segura pelo tabelião de notas. 
Mesmo os casais que já tenham 
processo judicial em andamen-
to podem desistir dessa via e 
optar por praticar o ato por 
meio de escritura pública em 
cartório, quando preenchidos 
os requisitos da lei”, pondera 
Andrey (CNB/SP). 

A tática, replicada por 
líderes nacionalistas de 
toda a Europa, tenta re-

lacionar a explosão migratória 
a um suposto crescimento da 
criminalidade, mas os núme-
ros mostram que, ao menos na 
Itália, nem sempre uma coisa 
tem conexão com a outra.

Entre 2013 e 2018, o país 
recebeu 691 mil migrantes 
forçados pelo Mar Mediter-
râneo, segundo o Ministé-
rio do Interior, enquanto o 
número de estrangeiros em 
sua população saltou de 4,38 
milhões para 5,14 milhões, um 
crescimento de mais de 17%. 
Nesse período, no entanto, os 
índices de criminalidade vêm 
caindo de forma contínua, 
como mostram dados ofi ciais 
do Instituto Nacional de Es-
tatística (Istat).

Em 2013, o país registrou 
0,8 homicídio doloso para 
cada 100 mil habitantes (502 
casos denunciados pela polí-
cia à Justiça), indicador que 
chegou a 0,6 em 2017 (368), 
último ano com números 
disponíveis.

Desembarque de migrantes em Pozzallo, na Sicília.

A migração em massa elevou a 
criminalidade na Itália?

Responsável pelas políticas de segurança da Itália, o ministro do Interior e vice-premier, Matteo Salvini 
gosta de usar o Twitter para dar publicidade a crimes cometidos por imigrantes ou solicitantes de refúgio

de estrangeiros na população 
italiana aumentou de forma 
contínua de 7,35% em 2013 
para 8,50% em 2018, mas, 
por outro lado, a porcenta-
gem de crimes cometidos por 
imigrantes permanece relati-
vamente estável, embora ele-
vada. Em 2013, estrangeiros 
respondiam por 20,77% dos 
homicídios dolosos denuncia-
dos à Justiça da Itália, mas em 
2016, último ano com dados 
disponíveis, esse número já 
era de 19,84%.

Também houve ligeira 
queda nos índices relativos 
a lesões (de 23,43% para 
22,34%), violência sexual (de 
39% para 38,26%), furtos (de 
50,02% para 42,69%), roubos 
(de 38,63% para 36,66%) e 
drogas (37,18% para 36,23%). 
Por outro lado, os dados 
evidenciam aumentos na 
parcela de estrangeiros que 
cometeram latrocínios (de 
42,85% para 46,42%), tenta-
tivas de homicídio (de 31,88% 
para 32,76%) e sequestro 
(de 38,52% para 40,26%) - 
(ANSA).

Já a taxa de latrocínios foi 
de 0,1 para cada 100 mil ha-
bitantes (33 denúncias) em 
2013, mas em 2017, com 16 
casos, sequer atingiu a metade 
do valor mínimo considerado, 
segundo o Istat. O índice de 
tentativas de homicídio caiu 
de 2 (1.222 casos) para 1,8 
(1.098) a cada 100 mil habi-
tantes em quatro anos.

A mesma tendência se ve-
rifi ca nos crimes de agressão 
(de 25,9 para 23,4 a cada 100 

mil habitantes), sequestro (de 
2,2 para 1,7), furto (de 2.581,2 
para 2.090,8) e roubo (de 72,6 
para 50,5). As exceções são 
os delitos de violência sexual, 
cuja taxa cresceu de 7,5 em 
2013 (4.488 casos) para 7,7 
em 2017 (4.634), e os crimes 
ligados a drogas, que saltaram 
de 55,7 a cada 100 mil habitan-
tes (33.578 casos) para 65,4 
(39.592) no mesmo período.

Os números do Istat tam-
bém revelam que a parcela 
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Brasileiros se divorciaram 
mais em 2018

Desde o início da vigência da lei mais de 736 mil divórcios 

foram lavrados no Brasil.
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