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“O marido não 
deve ser o último a 
saber. 
O marido não deve 
saber nunca”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro
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faça a leitura do
QR Code com seu celular
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O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Sergio Moro, disse 

ontem (10), em Manaus, 
que não orientou os pro-
curadores da força-tarefa 
da Lava Jato, do Ministério 
Público Federal (MPF), 
sobre como deveriam agir 
para obterem a condenação 
de pessoas acusadas de par-
ticipar do suposto esquema 
de corrupção, que resultou 
na condenação de políticos, 
empresários e executivos de 
empresas estatais, como a 
Petrobras.

“Não tem nenhuma orien-
tação ali nas mensagens”, 
disse Moro se referindo a 
trechos de conversas atri-

Em evento em Manaus, Moro 
afi rma que não orientou 
trabalhos da Lava Jato

buídas a ele e a membros da 
Lava Jato. O teor de parte das 
conversas foi divulgado pelo 
site de notícias The Intercept 
Brasil, na tarde de domingo 
(9). “O que há ali é uma in-
vasão criminosa de celulares 
de procuradores, o que, para 
mim, é um fato bastante 
grave. Quanto ao conteúdo, 
no que diz respeito a minha 
pessoa, não vi nada de mais”, 
acrescentou Moro, logo após 
participar da abertura da 
reunião do Conselho Nacional 
dos Secretários de Estado da 
Justiça, em Manaus.

Segundo a equipe do site, 
cópias das mensagens que o 
juiz e procuradores trocaram 
por meio de um aplicativo de 

conversas por celular, foram 
entregues por uma fonte que 
pediu sigilo e apontam para 
uma “colaboração proibida” 
entre o então juiz federal, 
responsável por julgar a Lava 
Jato em Curitiba, e os procu-
radores, a quem cabe acusar 
os suspeitos de integrar o 
esquema de corrupção.

“E eu nem posso dizer que 
[as mensagens] são autênticas 
porque são coisas que aconte-
ceram, se é que aconteceram, 
há anos. Eu não tenho mais 
estas mensagens, pois não as 
guardo. Não tenho registros 
disso”, disse Moro, refor-
çando não haver nenhuma 
indicação dele ter orientado 
o trabalho acusatório dos pro-

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou de evento com

secretários de estado de Justiça, em Manaus.

curadores: “Juízes conver-
sam com procuradores, com 
advogados, com policiais...
Isto é algo normal”.

Em nota, a Procuradoria da 
República no Paraná susten-

ta que, antes dos membros 
do MPF apresentarem de-
núncias, “são comuns de-
bates e revisões sobre fatos 
e provas, de modo a evitar 
acusações frágeis em pre-

juízo aos investigados”. O 
órgão garante que a atuação 
da força-tarefa Lava Jato 
é revestida de legalidade, 
técnica e impessoalidade 
(ABr).

Restituição do IRPF
A Receita abriu a consulta ao 

primeiro lote de restituição do IRPF 
2019. Cerca de 2,55 milhões de con-
tribuintes que declararam neste ano 
vão receber dinheiro do Fisco. Ao 
todo, serão desembolsados R$ 4,99 
bilhões do lote deste ano. A Receita 
também pagará R$ 109,6 milhões a 
20.087 mil contribuintes que fi zeram 
a declaração entre 2008 e 2018, e 
estavam na malha fi na. A lista com 
os nomes está disponível no site 
(https://receita.economia.gov.br/).

O relator da reforma da Pre-
vidência na Câmara, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP) 
confi rmou que vai apresentar 
na próxima quinta-feira (13) 
o seu relatório na Comissão 
Especial que analisa a propos-
ta na Casa. O adiamento foi 
necessário para que Moreira 
tenha tempo de acertar os 
termos da proposta com líderes 
partidários amanhã (12) e com 
governadores que estarão em 
Brasília hoje (11).

Domingo (9), depois de 
uma maratona de reuniões 
com técnicos durante todo o 
fi m de semana, o deputado se 
reuniu a noite com líderes de 
nove partidos, o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, e o secre-
tário especial de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho. No 
encontro, as atenções foram 
concentradas em pontos que 
ainda não são consenso. 

Nesse sentido, por causa do 
impacto da economia esperada 
pelo governo, a defi nição de 
uma regra de transição para 
servidores públicos e traba-
lhadores da iniciativa privada, 
vinculados ao INSS e o regime 
de capitalização, ainda preo-

Relator da reforma da 

Previdência na Câmara, 

deputado Samuel Moreira.

O governador de São Paulo, 
João Doria, disse ontem (10) que 
deve haver mais “convergência” 
do que “divergência” sobre a pro-
posta de reforma da Previdência 
na 5ª Reunião do Fórum de Go-
vernadores, prevista para hoje 
(11) em Brasília. “A maioria dos 
governadores apoia a reforma da 
Previdência e também a manu-
tenção de estados e municípios 
na proposta original do ministro 
Paulo Guedes”, afi rmou Doria, 
após participar da abertura do 
8º Congresso Brasileiro de Ino-
vação da Indústria.

Para Doria, o encontro deve 
fechar uma posição que talvez 
não envolva todos os governado-
res, mas certamente terá ampla 
maioria. “A busca é pela conver-
gência, pelo entendimento. E está 
muito próximo de chegarmos a 
esse patamar com uma maioria 
expressiva”. Na semana passada, 
a divulgação antecipada de uma 
carta pública do fórum desagra-
dou a alguns governadores de 
estados da Região Nordeste.

O documento ressalta a im-
portância de os estados serem 
garantidos no texto por causa 

Governador de São Paulo, 

João Doria.

Uma missão veterinária dos 
Estados Unidos chegou ao 
Brasil para inspecionar frigo-
rífi cos de bovinos e suínos. 
A comitiva participou ontem 
(10) de uma primeira reunião 
no Ministério da Agricultura, 
em Brasília, e a partir da hoje 
(11) inicia as inspeções em seis 
estados visitando abatedouros, 
laboratórios federais e serviços 
de inspeção. A auditoria, que se 
estenderá até o próximo dia 28, 
será realizada em abatedouros 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul.

Eles vão visitar também 
os Laboratórios Federais de 
Defesa Agropecuária em São 
Paulo e Minas Gerais, e centros 
de análises do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. O Brasil já cumpriu 
todas as exigências feitas pelos 
americanos em relação à qua-
lidade do produto brasileiro 

e agora está pronto para dar 
início às exportações de carne 
bovina in natura.

Estão previstas ainda audito-
rias nos Serviços de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal 
do Ministério em São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
e Goiás. Os roteiros serão 
cumpridos por duas equipes, 
de seis veterinários do Servi-
ço de Inspeção e Segurança 
Alimentar dos Estados Unidos 
(FSIS na sigla em inglês), do 
Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA).

Em junho de 2017, os ameri-
canos suspenderam as compras 
de cortes bovinos do Brasil, 
devido às reações (abcessos) 
provocadas no rebanho, pela 
vacina contra a febre aftosa. 
Essas reações desencadearam 
o processo de redução da dose 
da vacina de 5 ml para 2 ml 
e a retirada da saponina da 
composição do produto (ABr).

Em junho de 2017, os americanos suspenderam

as compras de cortes bovinos.
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Divulgação/Abiec

A Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 
(Seap), apreendeu ontem 
(10), na Penitenciária Milton 
Dias Moreira, na Baixada Flu-
minense, vários equipamentos 
eletrônicos nas celas, entre 
eles, um mini-celular do tama-
nho de uma tampa de caneta. A 
ação resultou na apreensão de 
89 celulares, um roteador, seis 
chips, 90 gramas de cocaína, 
715 gramas de maconha, oito 
relógios e R$ 1.567.

A Operação Asfi xia, em ação 
desde o início do ano, já apreen-
deu até junho, 5.339 celulares 
nas unidades prisionais. No 
mesmo período do ano passa-
do, foram encontrados 3.756 
aparelhos. Em nota, a Seap 
disse que a atual gestão não 
compactua com qualquer tipo 
de irregularidade e que vai in-
tensifi car, ainda mais, as ações 
de repressão para combater a 
entrada de materiais ilícitos 
nas unidades prisionais (ABr ).

Secretaria de Administração Penitenciária/Divulgação

Michael Dantas/AFP

A pesquisa global Earth Day 
2019, realizada pela Ipsos, 
entre os dias 22 de fevereiro 
e 8 de março, revela que o 
desmatamento lidera entre as 
preocupações demonstradas 
pelos brasileiros com relação 
ao meio ambiente. A sondagem 
foi feita em 28 países, com 19,5 
mil entrevistados, sendo mil 
brasileiros. O desmatamento 
foi considerado o tema mais 
importante por 53% dos con-
sultados. Em termos mundiais, 
o tema prioritário é o aqueci-
mento global, com 37% das 
respostas.

“O aquecimento global é tam-
bém um dos temas importantes 
no Brasil, mas o que chama mais 
atenção é o desmatamento, que 
é muito mais mencionado no 
Brasil do que na média global”, 
disse a diretora de Negócios na 
Ipsos, Karen Klas, ao informar 
que a resposta dos brasileiros 
foi uma combinação da quan-
tidade de reservas naturais 

O que chama mais atenção é o desmatamento, que é muito mais 

mencionado no Brasil do que na média global.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Desmatamento é principal preocupação 
do brasileiro, revela pesquisa

por 18% dos entrevistados, ou 
seja, por dois em cada dez bra-
sileiros, constituindo o dobro 
da média global de 9% para 
esse item.

No resto do mundo, os temas 
apontados como os mais preo-
cupantes na questão ambiental 
foram poluição do ar (35%), 
como lidar com o lixo que 
produzimos (34%), poluição 
da água (25%). O desmata-
mento só aparece em 5º lugar 
no ranking global da  Ipsos, 
com 24%. Karen destacou que 
a poluição da água é um tema 
que está muito próximo da 
quantidade de lixo gerada pela 
população. Os resíduos não 
reciclados preocupam também 
os brasileiros. Nove em cada 
dez entrevistados no país, ou 
cerca de 89%, estão muito 
preocupados com os efeitos 
que embalagens plásticas, 
como sacos e outros objetos 
provocam no meio ambiente 
(ABr).

do país, da visibilidade que a 
Amazônia tem nesse sentido 
e, também, das discussões em 
relação às políticas adotadas 
pelo governo. 

Na Rússia, que tem áreas 
maiores de florestas que o 
Brasil, apenas 20% dos entre-
vistados veem o tema do des-

matamento como prioridade. 
Em segundo lugar, no Brasil, 
aparece a poluição da água 
(44%), seguida de como lidar 
com os resíduos produzidos 
(36%), aquecimento global 
(29%) e esgotamento de recur-
sos naturais (23%). O problema 
das enchentes foi mencionado 

Mini-celular é apreendido 
em presídio, no Rio

Missão dos EUA inspeciona 
frigorífi cos brasileiros

Doria diz que fórum de 
governadores deverá ter 

“convergência”

do défi cit nos regimes de apo-
sentadoria e pensão de seus 
servidores. Apesar da assina-
tura de sete dos nove chefes 
do Executivo da região, eles 
negam que tenham dado o “de 
acordo” ao documento. Doria 
também pediu cautela em re-
lação às mensagens que teriam 
sido trocadas por membros da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato publicadas pelo site The 
Intercept. “Este é o momento 
de ter um pouco de cautela até 
termos informações mais con-
cretas antes de fazer qualquer 
avaliação”, enfatizou (ABr).

Relator adia apresentação de 
relatório para quinta-feira

cupam. Nesse último ponto, 
a proposta do governo será 
alterada. Moreira adiantou que 
está em discussão a inclusão 
de uma quarta alternativa para 
regra de transição para traba-
lhadores tanto do regime geral 
quanto servidores públicos. “Se 
for para construir apoio, será 
mais uma alternativa para os 
trabalhadores”, ressaltou.

O esforço em torno do texto 
tem sido para que seja levado 
à votação a proposta mais 
consensual possível. Só assim 
os deputados acreditam que 
será possível alcançar os o 
mínimo de 308 votos exigidos 
para ser aprovada no plenário 
da Câmara. Outro ponto que 
também enfrenta resistência de 
parlamentares é a manutenção 
no texto da reforma de estados 
e municípios. Na avaliação de 
Samuel Moreira, o calendário 
estabelecido inicialmente para 
a votação da reforma na comis-
são especial até o fi m desta se-
mana, deve ser mantido (ABr). 



Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 11 de junho de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

A importância do 
marketing imparcial
Você confi aria em 

um médico que, 

independente do seu 

problema, lhe oferecesse 

sempre o mesmo 

tratamento? Ou um 

mecânico que, não 

importando a marca 

de seu carro, utilizasse 

sempre as mesmas 

peças? 

Colocando dessa forma, a 
resposta mais óbvia para 
as duas perguntas é não. 

Mas acredite, tem muita gente 
contratando agências de ma-
rketing digital dessa forma. Já 
está consolidada no mercado 
a ideia de que, com o advento 
e massifi cação da internet, as 
empresas em geral encontra-
ram não só um novo meio de 
promoção de suas atividades 
e produtos, mas principal-
mente um poderoso canal de 
comunicação com seus atuais 
e potenciais clientes.

O que começou com um 
banner há alguns anos, hoje 
se materializa em campanhas 
integradas que incluem estra-
tégias de inbound marketing, 
blogs, uso de redes sociais e um 
sem número de soluções tec-
nológicas. Tudo isso, somado 
às ferramentas de análise de 
resultados, tem o objetivo de 
ajudar as empresas a venderem 
mais e melhor.

Para compor esse mix de 
iniciativas e soluções, grande 
parte das empresas já perce-
beu a necessidade de contar 
com agências de marketing 
digital que, além de ajudar 
na criação de um plano estra-
tégico, também apontem os 
melhores caminhos para sua 
execução. Deveria ser assim, 
mas não é bem o que temos 
visto no mercado.

No momento em que con-
trata uma agência para cuidar 
de seu marketing digital, uma 
empresa espera um trabalho 
consultivo, que entenda seu 
negócio e a oriente na execu-
ção de todas as fases do plano 
estratégico defi nido. O que 
recebe, na maioria das vezes, 

são soluções empacotadas e 
prontas, frutos de parcerias 
e acordos de exclusividade 
fechados com fornecedores 
de tecnologia ou de platafor-
mas digitais. Este modelo, na 
média, gera algum resultado, 
mas nunca o que poderia ser 
alcançado de fato.

A verdade é que, ao se lançar 
no mundo digital, a empresa 
está posicionando sua marca 
e mostrando relevância em 
busca da lealdade dos atuais 
clientes e da conquista de 
novos clientes. Para isso ela 
precisa contar com todos os 
processos de comunicação 
existentes nestes novos canais 
absolutamente alinhados. Mais 
que isso, em algum momento, 
ao fi nal do processo, ela vai 
buscar o retorno do esforço e 
da verba investida ali.

É nesse momento que a 
imparcialidade faz toda a di-
ferença. A hora da escolha do 
orçamento disponível para os 
diversos canais digitais é um 
exemplo. Esta escolha precisa 
ser imparcial, pragmática e, 
principalmente, estar obri-
gatoriamente alinhada aos 
objetivos do cliente.

Para que isso ocorra, a agên-
cia precisa ter muito claro que 
o que funciona para um cliente, 
não vai funcionar para outro. 
Simplesmente não é possível 
padronizar o atendimento e as 
ofertas ou, ainda, direciona-los 
para o que for mais cômodo e 
habitual. O que menos importa 
nesse momento é se essa alo-
cação será feita AdWords, Face 
Ads, canal de vídeo, e-mail 
marketing ou todos juntos.

O que fará diferença e aten-
derá ao planejamento feito 
junto com o cliente é a impar-
cialidade. É ela que vai permitir 
é executar a estratégia certa 
pelo canal correto, gerando o 
resultado esperado e compro-
metido. Isso só vai acontecer 
no momento em que a agência 
deixar um pouco de lado os 
seus parceiros, e concentrar 
seu foco nos clientes.

(*) - É CEO e fundador da Seven7th, 
agência de marketing digital 

consultivo.

José Geraldo de Barros Coscelli (*)
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News@TI
Programa de Pós-Graduação em Química da 
UFSCar seleciona bolsista de pós-doutorado 

@O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições 

abertas em processo de seleção para bolsa do Programa Nacional 
de Pós-Doutorado (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). As inscrições deverão ser 
realizadas pelo supervisor do estágio de pós-doutorado, que precisa 
ser docente do Departamento de Química (DQ) e orientador per-
manente no PPGQ. Para a inscrição, dentre outros documentos, são 
necessários projeto de pesquisa resumido e informações curriculares 
e de produção científi ca de supervisor e candidato a bolsa. O prazo 
vai até o dia 17 de junho e as normas e outros detalhes da seleção 
estão no site do PPGQ, em www.ppgq.ufscar.br.

Solução para impulsionar o uso de carteiras 
digitais 

@Uma solução que usa a tecnologia de localização, sem identi-
fi car o consumidor, para infl uenciar o uso de carteiras digitais 

dentro dos estabelecimentos, será apresentada pela In Loco durante 
a  29º edição do CIAB FEBRABAN 2019, que acontece até quinta-
-feira (13). A empresa com sede em Pernambuco e escritórios em 
São Paulo e Rio de Janeiro é dona de uma tecnologia proprietária de 
localização indoor e trabalha no mercado brasileiro com o diferencial 
de garantir a privacidade do consumidor, mesmo em transações com 
agentes fi nanceiros. 
 
Vagas para profi ssionais de tecnologia

@A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – possui 
25 vagas abertas para profi ssionais de tecnologia nas cidades 

de São Paulo, Campinas, Jaguariúna, Barueri, Mogi das Cruzes e Li-
meira (SP), além de uma vaga para Analista de Recursos Humanos. 
A empresa busca candidatos com experiência anterior na posição 
escolhida e com disponibilidade para atuar no local da vaga. Para se 
candidatar, os interessados devem enviar currículo para o endereço 
de e-mail recrutamento@artit.com.br, colocando a vaga de interesse 
no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail. O processo de 
seleção será feito com uma triagem inicial pelo RH e, em seguida, 
agendamento de entrevistas com os candidatos.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Ter um celular e não poder usá-lo fora de 
casa parece ser um absurdo. Mas, essa é a 

realidade para muitas pessoas que circulam pelas 
ruas da capital de São Paulo. A população tem 
medo de ser roubada e fazer parte das estatís-
ticas – e, os dados realmente são preocupantes. 
De acordo com informações da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) obtidas por meio da 
Lei de Acesso à Informação e veiculadas na 
imprensa, foram registrados 15 mil roubos de 
celulares em 2018 na Capital.

A maioria dos casos se concentra na região 
central da cidade, em que há grande circulação 
de pessoas e movimentação de comércio. Pelo 
levantamento de 2018 do órgão, o bairro que 
mais registrou roubos no período foi a Repú-
blica (3.288 ocorrências), seguido de Sé (1.730 
ocorrências) e Consolação (1.148 ocorrências).

O volume de pedestres se torna um atrativo para 
a ação de quem rouba ou furta os celulares que, 
dependendo do modelo, podem ser itens caros e 
que são facilmente vendidos pelos criminosos. “É 
muito importante que a pessoa que anda a pé por 
esses lugares fi que alerta para cuidados básicos 
com o aparelho que, por vezes, pode ter sido um 
investimento alto”, analisa o CEO da Kakau Segu-
ros, que faz seguros para smartphones, Henrique 
Volpi. “Os celulares são objetos que interessam 
os criminosos por serem fáceis de pegar e de 

SP registra 15 mil roubos de celular em 2018
repassar. Toda atenção é pouca nesses casos”.

 
Situação no Brasil

As ocorrências de roubo e furto infelizmente se 
repetem nas grandes capitais brasileiras – empresas 
de segurança estimam que mais de 60 aparelhos se-
jam roubados por hora em capitais como São Paulo 
e Rio de Janeiro. O cenário nacional também não é 
animador. Levantamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações, a Anatel, de 2017, mostra que 
mais de 9 milhões de celulares foram bloqueados 
naquele ano por conta da ação de criminosos e em 
casos que o usuário perdeu o aparelho. 

 
Como se prevenir contra roubo

- Regiões que têm grande volume de pessoas, 
como saídas de metrô, podem ser alvos para a 
ação dos bandidos. Redobre a atenção quando 
estiver passando por esses locais;

- Guarde o aparelho no bolso ou na bolsa de 
forma que ele não fi que exposto. Mantenha a 
atenção quando estiver andando pela rua;

- Se for necessário atender uma ligação ou 
mandar uma mensagem, procure fi car dentro de 
um estabelecimento comercial, de forma segura. 
Evite fazer isso no meio da rua ou na calçada;

- Faça uma cotação de seguro do smartphone, 
caso você sinta necessidade. Assim, você evita 
ter prejuízos.

Registro de roubos na Capital acende alerta: como se manter seguro e evitar roubo de celular em áreas apontadas como mais arriscadas
O que fazer se tiver o celular roubado

- No caso de roubo ou furto, é necessário 
que você tenha informações do aparelho. En-
tre elas, o IMEI, um número que identifi ca o 
aparelho. Ele pode ser acessado se você digitar 
no seu aparelho a sequência *#06# como se 
fosse fazer uma chamada. A sequência de 15 
números corresponde ao IMEI. Se você achar 
necessário, guarde-o por precaução;

- Faça um boletim de ocorrência a respeito 
do roubo ou do furto do seu celular. Com o do-
cumento em mãos, caso o aparelho seja usado 
para atividades ilícitas, você conseguirá provar 
que não estava com ele durante as ações;

- Bloqueie o aparelho. É preciso impedir que 
o criminoso ou a pessoa para quem ele vendeu 
consiga usar o smartphone. Ligue para sua 
operadora e bloqueie a linha e o IMEI;

- Ative a seguradora do smartphone. Essa etapa 
vale para quem tem seguro para o aparelho, uma 
forma de evitar prejuízos caso aconteça uma 
situação assim

- Apague os dados pessoais do celular remo-
tamente. Com o “FindMyDevice” ou o “Localizar 
Meu Dispositivo”, do Google, é possível rastrear 
o equipamento e eliminar as informações que 
constam nele. No caso de iPhone, é necessário 
deixar o “Buscar iPhone” ativado.

A expectativa da entidade é 
reunir mais de 5 mil par-
ticipantes credenciados 

em todo o mundo até o próximo 
dia 21. Promovida anualmente 
pela agência multilateral da 
ONU, a Conferência é uma opor-
tunidade de representantes dos 
Estados-Membros discutirem 
os futuros desafi os do trabalho, 
tentando antecipar problemas e 
encontrar soluções.  

Cada Estado-Membro é re-
presentado por dois delegados 
do governo, um delegado de 
empregadores e um de traba-
lhadores, além dos respectivos 
assessores. Os delegados de 
empregadores e trabalha-
dores são nomeados pelas 
organizações nacionais mais 
representativas e têm direito a 
voto. Membros de organizações 
internacionais e ongs também 
podem participar como obser-
vadores do evento, não tendo 
direito à fala ou a voto.

A delegação brasileira con-
tará com representantes da 
Secretaria do Trabalho do 

Oportunidade para que representantes dos Estados-Membros discutam os futuros desafi os do trabalho.

Para garantir a segurança 
dos pequenos, o transporte 
de bebês e de crianças até 7 
anos e meio deve ser feito em 
bebê conforto, cadeirinha 
ou assento de elevação. E 
sempre no banco de trás. 
Com o uso recorrente de 
aplicativos como Uber, sur-
ge entre os pais a dúvida: a 
regra vale também para esse 
tipo de transporte? O diretor 
de Educação deTrânsito do 
Detran-DF, Marcelo Granja, 
explica que o previsto em lei 
é que veículos de aluguel e 
de transporte coletivo estão 
livres de seguir essa regra. 

“Táxi e Uber hoje não pre-
cisam usar os equipamentos 
de segurança. Esses veículos 
de aluguel e ônibus de trans-
porte coletivo não precisam 
ter essas adaptações”. Ape-
sar de não haver a obrigato-
riedade na lei, os pais devem 
sempre dar preferência a 
transportar as crianças nos 
dispositivos adequados que 
garantem maior segurança. 
“Até 1 ano, o bebê tem uma 
fragilidade muito grande, 
não consegue sentar. Os 

Os pais devem transportar as crianças nos dispositivos 

adequados que garantem maior segurança.
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Conferência internacional da 
OIT discute futuro do trabalho
No ano em que comemora 100 anos de sua criação, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
realiza sua 108ª conferência, em Genebra

Ministério da Economia e do 
Itamaraty; de todas as centrais 
sindicais de trabalhadores e de 
confederações de empregado-
res. A comitiva governamental 
será chefi ada pelo secretário 
de Trabalho, Bruno Dalcolmo. 
A empresarial será coordenada 
pela Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro (CNF), e a 
dos sindicatos de trabalhado-
res, pela Força Sindical.  

Considerado um fórum onde 
questões sociais e trabalhistas 
de importância para o mundo 
inteiro são debatidas, a con-
ferência é um espaço para a 
proposição da elaboração e 

adoção de normas internacio-
nais de trabalho. Seus mem-
bros também supervisionam a 
implementação de convenções 
e recomendações em nível 
nacional e vota resoluções que 
fornecem orientação para a po-
lítica geral e atividades futuras 
da OIT (ABr).

Detran explica transporte de 
bebês em veículos de aluguel

dados indicam o risco de um 
bebê estar no colo dos pais 
e em situações de frenagem 
poderem ser arremessados”, 
diz Marcelo. 

Nos demais veículos, é obri-
gatório usar os equipamentos 
de segurança até os 7 anos e 
meio. A partir daí, até os 10 
anos, a criança já pode usar 
apenas o cinto de segurança, 
mas continua sendo transpor-
tada no banco de trás. Após os 
10 anos, pode passar para o 
banco dianteiro.

Dados da organização 
‘Criança Segura’ mostram 
que, quando usados de forma 
adequada, os dispositivos de 
segurança reduzem em até 
71% o risco de morte em caso 
de colisão. 

A Organização Mundial da 
Saúde cita a falta do uso dos 
dispositivos de retenção para 
crianças entre os três prin-
cipais fatores de risco para 
acidentes de trânsito para 
essa faixa etária. Os outros são 
velocidade e distrações (ABr).

Ferrari recorre de 
punição contra 
Vettel no Canadá

A Ferrari entrou com um 
recurso contra a punição que 
tirou a vitória de Sebastian 
Vettel no Grande Prêmio do 
Canadá, no último domingo (9).

Os comissários de prova 
acrescentaram cinco segundos 
ao tempo de corrida do alemão 
por ele ter espremido Lewis 
Hamilton ao retornar à pista 
após uma escapada na grama. 
Com isso, o britânico ficou 
com o primeiro lugar, à frente 
de Vettel.

"Acho que ele não poderia ter 
feito nada de diferente do que 
fez, por isso decidimos apelar 
contra a decisão", disse o chefe 
de equipe da Ferrari, Mattia 
Binotto. A punição enfureceu o 
tetracampeão mundial, que não 
queria sequer subir ao pódio.

"Estou irritado, porque hoje 
a Mercedes tinha um ritmo de 
corrida mais rápido, mas nós 
cruzamos a linha de chegada 
em primeiro", disse o alemão 
no último domingo. "Eu estava 
saindo da grama, e os pneus 
estavam sujos, queria apenas 
manter o carro na pista, não 
podia ter feito outra coisa", 
acrescentou. O público também 
não gostou da punição e che-
gou a vaiar Hamilton no pódio 
(ANSA).



Como a gestão 
documental pode 

melhorar os processos 
da sua empresa
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D - Maior Reputação
Em pesquisa realizada pela consultoria de marketing DOM Strategy 
Partners, a TV Globo foi eleita a empresa de comunicação de melhor 
reputação entre todas as outras que operam no Brasil. A emissora con-
quistou 7,51 pontos e foi classifi cada como “forte” na mensuração de 
valores adotada pela consultoria. O SBT e a Jovem Pan, com 7, 22 e 7,21 
pontos, apareceram em 2º e 3º lugares, respectivamente. O ranking é 
oriundo do estudo “Reputation Index”, um levantamento que mostra as 
marcas com melhor reputação do País em 22 subsetores da economia. 
A pesquisa mensura 37 atributos, entre credibilidade e imagem a partir 
de entrevistas realizadas com telespectadores, clientes, funcionários e 
acionistas. Saiba mais: (dom-ecc.com.br/).

E - Brechó de Luxo
O mercado de luxo no Brasil enfrenta uma crise que desencadeou a saída 
de 25% das marcas internacionais em operação no país nos últimos três 
anos. Em 2016 o setor de luxo encolheu 14,6% no território, e no ano 
seguinte, 2017, 8,5%. O Brechó Agora é Meu, primeira rede de brechós 
de luxo do país, enxerga nessa situação uma forma de crescer e expandir 
seus negócios, formatando a primeira loja em franquia. O franqueado 
recebe as peças em perfeito estado de conservação e prontas para uso. 
Com lojas em conceito boutique, a marca possui um rigoroso processo 
de curadoria das peças, que saem lavada e prontas para vestir.  Os 
interessados em empreender, possuem dois modelos de negócios, loja 
e a Brechó Bag. Mais informações: (www.brechoagoraemeu.com.br).

F - Serviço Inédito
O Maxilabor Diagnósticos, centro de referência em análises toxicoló-
gicas, que analisa as matrizes de cabelo, saliva, urina e ar expirado em 
suas instalações, dispõe de processo de franquias de serviços inédito 
na área da saúde: a coleta de exames toxicológicos. Entre os próximos 
dias 26 e 29, no Expo Center Norte, o laboratório estará na feira ABF 
Franchising Expo trazendo as inovações em análises toxicológicas. A 
franquia de exames toxicológicos é um segmento que vem ganhando 
relevância e a tendência é expandir cada vez mais. O intuito é alcançar 
as principais capitais brasileiras e cidades com população acima de 200 
mil habitantes. Outras informações: (www.maxilabor.com.br).

A - Nome do Planeta
A União Astronômica Internacional anunciou um concurso para nomear 
exoplanetas. O Brasil será o responsável por escolher um nome para 
o planeta que orbita a HD 23079 e também para essa estrela, que fi ca 
a 109 anos-luz de distância, na constelação do Retículo. Todos podem 
participar sugerindo nomes que serão submetidos a votação popular. 
Escolas, clubes de astronomia, associações ou indivíduos podem concor-
rer, sejam astrônomos ou não. Os nomes devem estar ligados à cultura 
indígena, à cultura afrobrasileira ou à literatura brasileira, de forma 
a garantir que o resultado fi nal represente o país. Mais informações: 
(https://nocbrasil2018.wixsite.com/nomeieexomundos).

B - Estágio de Férias
O Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica, está com 
cinco vagas abertas para estágio de férias em sua base, em Miracatu/SP. 
Uma oportunidade para os estudantes aprenderem na prática conceitos 
de conservação e conhecerem a gestão desenvolvida pela empresa Re-
servas Votorantim, um modelo de negócio da nova economia e referência 
na geração de valor compartilhado; benefícios sociais, ambientais e 
econômicos. É preciso ter 18 anos completos; cursando a partir do 6° 
Período ou 3° ano da faculdade; ter cursado ou estar matriculado nas 
disciplinas e cursos requeridos pela vaga, possuir pelo menos 126 horas 
de estágio curricular obrigatório a serem preenchidas. Saiba mais em 
(www.legadodasaguas.com.br).   

C - Congresso de Contabilidade
A 13ª edição do congresso promovido pela Associação Nacional de Progra-
mas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis acontece entre os próximos 
dias 15  18, no Campus Liberdade, patrocinado pela FECAP. Objetiva 
proporcionar a interação entre professores, alunos, pesquisadores e pro-
fi ssionais do ramo da Contabilidade. Tal contato busca relacionar estudos 
acadêmicos e produção científi ca às aplicações práticas em mercado. As 
atividades em discussão: “relativas à Controladoria e Contabilidade Ge-
rencial (CCG); Contabilidade para Usuários Externos (CUE); Mercados 
Financeiros, de Crédito e de Capitais (MFC); Educação e Pesquisa em 
Contabilidade (EPC) e Controladoria e Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e ao Terceiro Setor (CPT)”. Outras informações e inscrições nol 
ink: (https://www.fecap.br/portal/noticias/detalhes.php?id=1129).

G - Conferência de Ovinocultura
O que fazer para que a produção ovina cresça em nível mundial? 
Como aumentar o consumo de carne, lã, pele e outros produtos desta 
atividade. Quais as tecnologias que estão disponíveis para melhorar a 
qualidade genética dos rebanhos e a produtividade. Como os países 
podem trabalhar para melhorar o intercâmbio de conhecimento e 
de negócios entre si. Estas e outras questões serão debatidas na 1ª. 
Conferência Global Anual de Ovinocultura, que acontece em Humbolt, 
na província de Saskatchewan, no meio oeste canadense, durante os 
dias 18 a 22 de julho. O evento vai contar com líderes de vários países 
produtores de ovinos. 

H - Previdência via Cartão
Com o objetivo de desburocratizar e facilitar o acesso a investimentos, 
a Ciclic, primeira empresa do país a oferecer planos de previdência pri-
vada 100% digitais, acaba de lançar uma nova facilidade: a contratação 
de seu plano de previdência privada via cartão de crédito. A aplicação 
na previdência privada é feita de forma 100% online, sem nenhuma 
burocracia ou etapa presencial, e sem custos adicionais, uma inovação 
no mercado trazida pela startup, que tem como acionistas a BB Seguros 
e a Principal Finance Group. É a primeira empresa atuante no merca-
do fi nanceiro a ofertar aplicações por meio do cartão de crédito. Uma 
vantagem é a utilização os pontos acumulados com as transações. Saiba 
mais: (www.ciclic.com.br).

I - Hambúrguer Vegetal 
A Black Beef acaba de anunciar uma parceria com a foodtech Fazenda 
Futuro, que irá fornecer o hambúrguer vegetal para o novo lanche da 
casa. Com gosto, cheiro e textura de carne, sem conter a proteína ani-
mal, a novidade chega para compor o cardápio da rede especializada 
em burgers artesanais no melhor estilo churrasco. Batizado de Futuro 
Black Beef, o novo hambúrguer leva parmesan cream e um molho de 
shitake com queijos, no pão tipo brioche, e será vendido por R$ 26. No 
entanto, a carne de plantas poderá ser adicionada a qualquer lanche do 
cardápio por um valor adicional. Mais informações: Informações: (http://
theblackbeef.com.br/). 

J - Programa de Estágio 
A Samsung Electronics Brasil está com inscrições abertas para o Pro-
grama de Estágio 2019. As vagas são para estudantes de graduação 
com formação prevista para julho e dezembro de 2020 nos cursos de 
Administração, Economia, Engenharias, Ciências Contábeis, Marketing, 
Comunicação Social e Relações Internacionais. As vagas são para jovens 
profi ssionais capazes de atuar em um ambiente dinâmico, inovador e 
multicultural. Idioma: inglês a partir do nível intermediário. Início do 
programa: 12 de agosto. Inscrições em: (https://www.99jobs.com/sam-
sung/jobs/46742?preview=true). 

D - Maior Reputação
Em pesquisa realizada pela consultoria de marketing DOM Strategy 

A - Nome do Planeta
A União Astronômica Internacional anunciou um concurso para nomear 

O volume de 

informações e 

documentos que uma 

empresa lida no dia a 

dia cresce a cada ano

Além dos arquivos roti-
neiros que envolvem as 
transações fi nanceiras, 

os profissionais dependem 
cada vez mais de relatórios e 
análises que auxiliam na toma-
da de decisão em diferentes 
departamentos. O problema 
é que essa quantidade cada 
vez maior exige uma gestão 
efi ciente para que o conteúdo 
esteja sempre à disposição de 
forma rápida e segura. Confi ra 
cinco passos para melhorar a 
gestão dos documentos com o 
apoio da tecnologia:

• Gerencie eletronica-

mente os arquivos - A efi ci-
ência na gestão de documentos 
no ambiente corporativo passa 
pelo processo de digitalização. 
Para isso, é essencial que a 
empresa adquira uma solução 
de gerenciamento eletrônico. 
Este recurso consegue arqui-
var qualquer material em um 
servidor diretamente de uma 
multifuncional, scanner ou de 
um arquivo já existente. Dessa 
forma, todos os documentos 
fi cam concentrados no mes-
mo lugar e com indexação de 
sistema de busca, facilitando a 
pesquisa futura por parte dos 
colaboradores.

• Acredite no poder da 

nuvem - Os arquivos digi-
talizados e indexados pelo 
sistema de gerenciamento 
eletrônico podem ser arma-
zenados em servidores físicos 
dentro da empresa. Contudo, 
a evolução da computação em 
nuvem traz mais efi ciência 
e facilidade para a empresa 
neste quesito. Afi nal, as solu-
ções em cloud permitem que 
todos os documentos estejam 
seguros por meio de níveis de 
segurança e podem ser aces-
sados por qualquer dispositivo 
conectado à Internet – ideal 
para companhias que têm 
colaboradores em várias cida-
des ou regiões e que precisam 

ter documentos em mãos de 
forma rápida.

Assinatura eletrônica 

pode reduzir os processos 

. Assinatura eletrônica 

pode reduzir os processos - 

É uma alternativa interessante 
para quem deseja otimizar a 
gestão documental. Isso por-
que ela permite que contra-
tos, documentos e quaisquer 
materiais que dependam de 
assinaturas possam utilizar 
esse recurso. Assim, com uma 
solução de gerenciamento de 
documentos, todos os pro-
cessos podem ser feitos no 
ambiente digital, acelerando 
o procedimento e reduzindo 
o desperdício de tempo e 
dinheiro.

• Estabeleça um fl uxo de 

trabalho em sua empresa 

- Com as aplicações e progra-
mas adequados, é possível es-
tabelecer um fl uxo de trabalho 
na organização que facilite a 
gestão documental e reduza o 
risco de arquivos duplicados 
ou errados nos processos da 
companhia. Estas soluções 
são capazes de agrupar os 
documentos digitalizados de 
acordo com o assunto ou tema 
correspondente, sem a ne-
cessidade de um profi ssional 
intervir manualmente. Assim, 
é possível criar diretórios 
específi cos para cada depar-
tamento, como marketing, 
fi nanceiro, etc.

• Coloque a inovação em 

primeiro lugar na estraté-

gia - Por fim, a boa gestão 
documental de uma organi-
zação começa em sua própria 
cultura. Com o avanço da 
tecnologia, soluções novas e 
mais eficientes surgem todos 
os anos. Isso exige que os em-
presários e líderes estejam 
atentos a estes lançamentos, 
identificando serviços que 
realmente tragam benefícios 
para o dia a dia da empresa 
e melhoram a produtividade 
de todos os colaboradores.

(*) É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)

A estimativa do mercado fi -
nanceiro para o crescimento 
da economia neste ano che-
gou a 1%, após 15 reduções 
consecutivas. É o que mostra 
o boletim Focus, resultado de 
pesquisa do Banco Central 
(BC) a instituições fi nancei-
ras, divulgado às segundas-
-feiras. A projeção para a 
expansão do PIB desta vez 
foi reduzida de 1,13% para 
1%. A previsão do mercado 
fi nanceiro para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,80 
no fi m de 2019 e de 2020.

A expectativa das institui-
ções financeiras é que a eco-
nomia tenha crescimento 
maior em 2020, entretanto, a 
previsão para o próximo ano 
foi reduzida de 2,50% para 
2,23%. A previsão para 2021 
e 2022 permanece em 2,50%. 
A estimativa de inflação, 
calculada pelo IPCA, caiu de 

A projeção do PIB desta vez foi reduzida de 1,13% para 1%.

O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp), 
da FGV, caiu 6,7 pontos 

em maio. O indicador, que busca 
antecipar tendências futuras do 
mercado de trabalho e é calcula-
do com base em entrevistas com 
empresários da indústria e dos 
serviços e com consumidores, 
chegou a 85,8 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos, 
o menor nível desde junho de 
2016 (82,2 pontos).

De acordo com o pesquisador 
Rodolpho Tobler, da FGV, essa, 
que é a quarta queda conse-
cutiva do Iaemp, é fruto de 
desapontamento com o ritmo 
de recuperação da atividade 
econômica e dos elevados 
níveis de incerteza. O outro 
índice, Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD), que 
mede a percepção dos consu-
midores sobre a situação atual 
do mercado de trabalho, subiu 
0,9 ponto, para 95,7, a maior 
pontuação desde dezembro do 
ano passado.

O dado confi rma a lentidão na recuperação do mercado de trabalho.

Ações de combate ao furto de energia
A Enel Distribuição São Paulo está intensifi cando 

as ações de combate ao furto de energia, por meio 
das inspeções de fraude. Em parceria com a Polícia 
Civil, a empresa realizou, nos cinco primeiros meses 
do ano, 111 ações para fl agrante, que resultaram em 
106 pessoas detidas. A maioria delas aconteceu na 
região Sul da capital, representando 55% do total de 

prisões, seguida pelas regiões Oeste (20%), Leste 
(14%), Norte (6%)  e ABC (5%). As classes comercial 
e residencial são a maior fatia dos locais com furto de 
energia, sendo 62% e 34%, respectivamente.

Em 2018, foram encontradas mais de 11.600 irregu-
laridades com dolo. As regiões Leste e Oeste da capital 
foram as mais representativas, com 33% e 24% das 
ocorrências, respectivamente. A maioria das irregu-

laridades foi em residências, sendo 88% dos casos.
Além de ser crime, com pena prevista de um a oito 

anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a 
qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em 
risco a população, principalmente as pessoas que manipu-
lam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar 
curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando 
interrupção no fornecimento de energia (RI/Enel).

Faturamento do 
varejo paulista 
atinge R$ 58,8 
bilhões em março 

As vendas do comércio varejista 
no Estado de São Paulo seguiram a 
trajetória ascendente e atingiram 
R$ 58,8 bilhões em março, alta de 
1,2% em relação ao mesmo perío-
do de 2018. Foi a maior cifra para 
o mês desde o começo da série 
histórica, em 2008. Nos últimos 
12 meses, a elevação foi de 4,7%, e 
no acumulado de 2019, o aumento 
foi de 4,2%, o que representa um 
montante de R$ 7 bilhões maior do 
que o obtido no período de janeiro 
a março de 2018. Os dados são da 
pesquisa realizada mensalmente 
FecomercioSP, com base em in-
formações da Sefaz-SP.

Das nove atividades pesquisadas, 
sete obtiveram alta em seu fatura-
mento real no comparativo anual, 
com destaque para os setores de 
materiais de construção (7,7%), 
farmácias e perfumarias (6,6%) 
e supermercados (0,9%). Juntos, 
contribuíram para o resultado geral 
com 1,3 ponto porcentual (p.p.). 
Por outro lado, os segmentos de 
concessionárias de veículos (-6%) e 
eletrodomésticos, eletrônicos e lojas 
de departamento (-1,6%) sofreram 
quedas nas vendas. Somados, impac-
taram negativamente com 0,8 ponto 
porcentual para o desempenho fi nal.

De acordo com assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, houve 
alta de 4% nas vendas do varejo, na 
média de fevereiro e março juntos, 
seguindo o crescimento visto nos 
meses anteriores. No entanto, no 
acumulado dos últimos 12 meses, 
já é perceptível a desaceleração nas 
vendas: de 5,2% em fevereiro para 
4,7% em março (AI/FecomercioSP).
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Indicadores do mercado de 
trabalho mostram piora em maio
Os dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV), que buscam registrar tendências do mercado 
de trabalho no país, tiveram piora na passagem de abril para maio

O ICD é medido em uma es-
cala de zero a 200 pontos, em 
que quanto maior a pontuação, 
pior é o resultado. De acordo 

com Tobler, apesar de ainda 
estar abaixo do nível do período 
eleitoral, o ICD teve seu terceiro 
resultado negativo e ainda está 

em um patamar elevado. Para 
ele, o dado confi rma a percep-
ção de lentidão na recuperação 
do mercado de trabalho (ABr).

Previsão de crescimento do 
PIB cai pela 15ª vez seguida

4,03% para 3,89% este ano, foi 
mantida em 4% para 2020 e 
em 3,75% para 2021 e 2022.

Na última sexta-feira (7), 
o IBGE informou que o IPCA 
desacelerou em maio, ao variar 
0,13%, 0,44 ponto percentual 
abaixo da taxa de abril (0,57%). 
Esse foi o menor resultado para 

maio desde 2006 (0,10%). A 
variação acumulada no ano 
fi cou em 2,22% e em 12 meses 
chegou a 4,66%. A meta de 
infl ação de 2019, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25%, com inter-
valo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75% (ABr).
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Água para o 
desenvolvimento sustentável

Uma em cada três 

pessoas no mundo 

não tem acesso ao 

saneamento

Um recente relatório 
publicado pela Orga-
nização das Nações 

Unidas (ONU), denominado 
“Perspectivas do Meio Am-
biente Mundial”, apresenta um 
quadro sombrio sobre as con-
sequências para a sociedade, 
da degradação da qualidade 
ambiental planetária. 

Com relação a água, o rela-
tório mostra que uma em cada 
três pessoas no mundo, cerca 
de 2,3 bilhões de habitantes, 
não tem acesso ao saneamento. 
Além disso, aponta que, desde 
o ano de 1990, está sendo ob-
servada uma signifi cativa piora 
da qualidade da água em todo 
o planeta. 

Para facilitar a compreensão 
da sociedade, geralmente os 
problemas ambientais têm 
uma abordagem setorial, con-
tudo há uma relação indissoci-
ável entre eles. As alterações 
na atmosfera, por exemplo, 
têm uma relação direta com os 
problemas hídricos, pois am-
pliam os extremos climáticos. 

Chuvas mais intensas ampli-
fi cam os problemas de erosão 
e ao mesmo tempo geram 
inundações catastrófi cas. A 
proteção de matas ciliares 
integra a preservação da bio-
diversidade com a manutenção 
da qualidade de água.

A qualidade da água depende 
de como os demais comparti-
mentos ambientais de uma ba-
cia hidrográfi ca são manejados. 
Os problemas de segurança 
hídrica, relacionados com a 
disponibilidade de água e das 
cheias, têm causas globais, 
como as alterações climáticas, 
e causas locais, como a urba-
nização em áreas inundáveis 
e impermeabilização do solo. 

Consequentemente, o seu 

gerenciamento necessita ser 
integrado considerando os 
diversos fatores para que os 
Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável (OSDs) sejam 
efetivamente alcançados.

A gestão de recursos hídricos 
exige uma nova governança 
que garanta a efi cácia da apli-
cação de políticas que orien-
tem a sustentabilidade dos 
processos. A gestão preventiva 
dos problemas ambientais é 
muito mais adequada, além de 
ser mais barata. 

As medidas mais importan-
tes são aquelas que incorporam 
a consideração dos impactos 
ambientais nas decisões eco-
nômicas, em direção a uma 
economia circular, que ma-
ximize a otimização dos usos 
dos recursos e a reciclagem, 
equilibrando as dimensões am-
bientais, sociais e econômicas 
de novos projetos. Esses me-
canismos devem ser capazes 
de inserir nos processos de 
tomada de decisão o concei-
to de que o meio ambiente 
saudável é a base principal da 
prosperidade econômica e do 
bem-estar social.  

Independentemente de polí-
ticas globais, as empresas e as 
pessoas devem adotar medidas 
para aumentar a eficiência 
do uso dos recursos hídricos, 
para a reciclagem da água 
(aproveitamento do esgoto 
tratado), para a utilização de 
águas pluviais e para a adoção 
de tecnologias mais avançadas 
para a melhoria desse bem 
planetário tão importante. 

Além disso, os grandes em-
presários não podem esquecer 
que o aumento da efi ciência 
no uso da água aumenta a 
competitividade das empresas 
e, principalmente, traz muitos 
benefícios para a sociedade.

(*) - É professor do Mestrado 
Profi ssional em Governança e 

Sustentabilidade do ISAE Escola de 
Negócios (www.isaebrasil.com.br).

Cleverson V. Andreoli (*)

Hoje (11), os chefes dos 
governos estaduais de-
sembarcam em Brasília 

para a 5ª Reunião do Fórum de 
Governadores, com o objetivo 
de afi nar o discurso. A divulga-
ção antecipada de uma carta 
pública na última quinta-feira 
(6) pelo Fórum desagradou a 
alguns governadores da Região 
Nordeste.

Apesar da assinatura de sete 
dos nove chefes do Executivo 
da região, eles negam que 
tenham dado o “de acordo” ao 
documento. A reação veio no 
mesmo dia, por meio de outra 
carta, assinada por todos os 
governadores nordestinos. 
Nela, além do ponto comum 
que estava na carta do Fórum, 
eles acrescentaram pontos 
específi cos que querem ver 
retirados da proposta, como 
as mudanças no Benefício de 
Prestação Continua (BPC) e 
nas aposentadorias rurais. 

A pauta, previamente distri-
buída, do encontro em Brasília 
é extensa: prevê discussões 
em torno de temas que afetam 

A apresentação do relatório da reforma da Previdência está prevista para esta semana na Câmara.

O Vaticano divulgou um 
documento ontem (10), no 
qual recomenda o debate de 
questões de gênero entre 
os jovens e pede “distinção” 
entre a ideologia e estudos. O 
objetivo da Congregação para a 
Educação, dentro de suas com-
petências, segundo o texto, é 
oferecer algumas refl exões que 
podem ajudar e orientar os que 
estão empenhados em educar 
as novas gerações para tratar 
metodicamente as questões 
mais debatidas da sexualidade 
humana. 

Sob o título “Homem e Mulher 
os criou”, o relatório é assinado 
pelo cardeal Giuseppe Versaldi, 
prefeito da Congregação para a 
Educação Católica, e pelo arce-
bispo Vincenzo Zani, secretário 
do Dicastério. De acordo com 
o documento, a hierarquia da 
Igreja Católica garante que 
está disposta a debater as di-
ferenças sexuais. No entanto, 
a discussão será baseada em 
pesquisas, não na ideologia. 
O Vaticano ainda reafi rmou 
que “estamos diante de uma 
emergência educacional” sobre 
“ideologia de gênero”, uma cor-
rente de pensamento que busca 
aniquilar a natureza e “nega 

Igreja quer que debate tenha base científi ca, e não ideológica.

A ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, disse 
ontem (10) estar confi ante 
que o Plano Safra 2018/2019 
será lançado nesta semana. 
Destacou que o Congresso 
Nacional está analisando e 
votando o projeto de crédi-
to suplementar, que inclui 
R$ 10 bilhões em recursos 
para equalização dos fi nan-
ciamentos do plano.

“Assim que a gente tiver si-
nalização de que o Congresso 
votou, é uma questão só de 
agenda para o lançamento, 
mas já começa a acontecer”, 
disse a ministra, após partici-
par da abertura do One Agro, 
evento que reúne líderes do 
agronegócio, em Campinas, 
para debater ciência e tecno-
logia digital, sustentabilidade 
e desenvolvimento e o impac-
to do agronegócio brasileiro 
no mundo.

O plano previsto para 
2018/2019 oferece novas 
ferramentas de acesso ao 
crédito para médios e gran-
des produtores. “Pequenos 
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Hoje (11), a Comissão de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo deve analisar o projeto 
que regulamenta em âmbito 
nacional a prática do naturis-
mo, também conhecida como 
nudismo. Fica permitido o 
naturismo em espaços próprios 
para a prática, autorizados pelo 
Poder Público estadual, distri-
tal ou municipal, por meio de 
lei específi ca. 

O projeto defi ne como espaço 
naturista o local devidamente 
sinalizado, destinado exclu-
sivamente ao nudismo, que 
poderá estar situado em praia, 
clube naturista, imóvel rural, 
acampamentos ou outros meios 
de hospedagem. Não será per-
mitida a presença de menores 
de idade em espaço naturista, 
exceto quando acompanhados 
dos pais ou responsáveis. 

O texto determina que as 
autoridades poderão condicio-
nar a licença a determinados 
períodos do ano. E defi ne o 
naturismo como o “conjunto 

de práticas de vida ao ar livre 
em que é utilizado o nudismo 
como forma de desenvolvimen-
to da saúde física e mental, por 
meio de integração plena com 
a natureza”. Também explicita 
que a prática em área autoriza-
da não será considerada ilícito 
penal. Relatada pelo senador 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-
-PB), a proposição ainda será 
analisada na CCJ.

No Brasil, existem 17 asso-
ciações voltadas ao naturismo 
em nove estados e no Distrito 
Federal. O relator do projeto 
registra que existem algumas 
leis estaduais e municipais que 
tratam do tema. “Acreditamos 
que o naturismo não fere a 
Constituição nem as leis do 
país, desde que realizado com 
a proteção a seus praticantes, 
incluindo menores que fre-
quentam com suas famílias, e o 
respeito aos não praticantes”, 
ressalta Veneziano Vital do 
Rêgo em seu relatório (Ag.
Senado).

Dedução no IR para 
empregador doméstico

A dedução de Imposto de Renda 
(IR) para os empregadores domés-
ticos está no seu último ano de 
validade. Um importante passo na 
tramitação da proposta poderá ser 
dado hoje (11) pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado, 
que vai analisar o texto de forma 
terminativa: se for aprovado pelo 
colegiado e não houver recurso 
para votação pelo Plenário, seguirá 
diretamente para a Câmara. 

A dedução do IR relativa à con-
tribuição paga à Previdência Social 
é aplicável desde 2011 e foi criada 
para incentivar principalmente a 
classe média brasileira a formalizar a 
contratação de empregados domés-
ticos. O autor, senador Reguffe (sem 
partido-DF), lembra que o benefício 
terminará esse ano. Ele alega que 
é preciso apoiar a manutenção de 
milhares de postos de trabalho, 
principalmente no momento em 
que o Brasil convive com mais de 13 
milhões de desempregados.

A relatoria fi cou a cargo do se-
nador Plínio Valério (PSDB-AM), 
que deu voto favorável à proposta. 
Segundo ele, como se trata de um 
benefício vigente há oito anos, a sua 
não prorrogação equivalerá  a um 
pesado aumento da carga tributária. 
“Em um mercado tão sensível como 
o do emprego doméstico, a retirada 
do incentivo à contratação certa-
mente contribuirá para ceifar mais 
empregos, contraindo a já reduzida 
oferta. Nada mais inoportuno no atu-
al momento”, opinou (Ag.Senado).

Fim do sigilo de 
operações de crédito 
com outros países 

O fi m do sigilo bancário de ope-
rações de instituições ofi ciais de 
crédito com países estrangeiros, 
será analisado na Ordem do Dia 
da próxima sessão deliberativa, 
marcada para a quarta-feira (12).  
Os senadores decidiram que o pro-
jeto seria votado com urgência em 
Plenário. O projeto do senador Al-
varo Dias (Pode-PR), exige maioria 
absoluta para aprovação, ou seja, 
voto favorável de 41 senadores. 

O texto estabelece que não estão 
protegidas pelo sigilo bancário as 
operações feitas por instituições 
fi nanceiras controladas por enti-
dades de direito público interno, 
quando a contraparte for Estado 
estrangeiro ou quando a operação 
contar com garantia direta ou indi-
reta de Estado estrangeiro. Além 
disso, determina que os instrumen-
tos contratuais e eventuais aditivos 
das referidas operações sejam 
divulgados em página específi ca 
da instituição na internet.

Ao apresentar o projeto, Alvaro 
Dias criticou o empréstimo de 
US$ 800 milhões concedido pelo 
BNDES a Cuba, para a construção 
do Porto de Mariel, naquele país. O 
senador rebateu o argumento do 
governo da ex-presidente Dilma 
Rousseff de que os brasileiros 
foram benefi ciados com a geração 
de emprego decorrente das enco-
mendas necessárias à execução da 
obra. Segundo ele, falta transpa-
rência a esses empréstimos, que 
podem levar inclusive a calote. A 
proposta, segundo o autor, segue 
o princípio da publicidade que 
determina que os atos públicos 
devem ser de conhecimento geral, 
para a sociedade fi scalizar a ação 
dos agentes públicos (Ag.Senado).

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado pode votar, 
nesta quinta-feira (13), um 
projeto que aumenta o poder 
dos delegados de polícia para 
proteger pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Original-
mente o projeto do senador 
Humberto Costa (PT-PE) daria 
poderes mais amplos aos dele-
gados para determinar medidas 
protetivas. No entanto, o relator 
na CDH, senador Flávio Arns 
(Rede-PR), entendeu que 
algumas das prerrogativas são 
de magistrados, e estendê-las 
aos delegados seria interferir na 
separação dos Poderes. 

Por isso, propôs um substitu-
tivo ao projeto preservando atri-
buições que, na avaliação dele, 
não atentam contra a reserva 
de jurisdição dos magistrados. 
No texto, ele preservou três 
competências para a autoridade 

policial: encaminhar o idoso com 
direitos ameaçados ou violados 
à família ou curador, mediante 
termo de responsabilidade; de-
terminar abrigo temporário ao 
idoso com direitos ameaçados 
ou violados, desde que corra 
risco de morte; e encaminhar 
ao Conselho Tutelar criança 
ou adolescente com direitos 
ameaçados ou violados.

A pauta da comissão tem 20 
itens e 2 requerimentos. Várias 
propostas trazem benefícios 
para quem tem defi ciência. Uma 
delas isenta de IPI a compra 
de veículo para uso de pessoas 
com defi ciência física ou uso no 
transporte autônomo de pas-
sageiros. Outra é a prioridade 
para crianças com defi ciência 
e em idade escolar no acesso a 
órteses, próteses e tecnologias 
assistivas. O projeto é da sena-
dora Mara Gabrilli (Ag.Senado).

Governadores voltam a Brasília para 
discutir reforma da Previdência

Com a proximidade da apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta 
semana, crescem a pressão e a expectativa de estados e municípios para permanecer no texto, como 
proposto originalmente pelo governo

diretamente o caixa dos gover-
nadores. Entre os temas estão o 
chamado de Plano Mansueto - 
pacote de ajuda aos estados em 
difi culdades fi nanceiras - a Lei 
Kandir, Cessão Onerosa/ Bônus 
de Assinatura além da PEC que 
trata da ampliação do Fundo de 
Participação dos Estados no 
Orçamento da União e do Novo 
Marco Legal do Saneamento 

Básico. A lista também traz a 
reforma da Previdência, que 
deve dominar a maior parte 
da reunião. 

Os municípios também que-
rem garantir que serão man-
tidos no texto da reforma da 
Previdência. O manifesto esti-
ma uma redução de despesa de 
R$ 41 bilhões em quatro anos 
e R$ 170 bilhões em dez anos 

com aposentadorias e pensões 
para os 2.108 municípios com 
Regime Próprio de Previdência 
Social. Os prefeitos estão em 
contato com deputados fede-
rais de suas regiões para pedir 
apoio à inclusão deles no texto 
da reforma. “O corpo a corpo 
no Congresso está sendo e será 
feito até a hora das votações”, 
garantiu (ABr).

Plano Safra está pronto
para ser lançado

agricultores estarão absoluta-
mente protegidos”, afi rmou. 
A ministra voltou a defender 
um modelo permanente para 
que o agricultor tenha previ-
sibilidade na hora de tomar 
fi nanciamento para custeio e 
investimento, tendo em vista 
que a preparação do cultivo 
começa com, pelo menos, seis 
meses de antecedência.

Na abertura do One Agro, a 
ministra ressaltou o aumento 

da produtividade agrícola 
brasileira aliada com a susten-
tabilidade. Nos últimos anos, 
a produção nacional cresceu 
386%, com aumento de ape-
nas 33% da área cultivada. 
“Não entendo porque denegrir 
a imagem de um setor que 
produz, que dá emprego e que 
cada vez usa mais tecnologia 
e tem mais preocupação com 
a sustentabilidade”, disse 
(Mapa).

Vaticano recomenda debate 
de gênero em escolas

a diferença e a reciprocidade 
natural de homens e mulheres”.

“Esta ideologia apresenta 
uma sociedade sem diferenças 
de gênero e anula o fundamen-
to antropológico da família”, 
acrescenta o documento. Para 
os religiosos, essa desorienta-
ção é uma contribuição para 
“desestruturar” a instituição 
familiar. O documento apela 
para o diálogo, mas emite 
orientações sobre vários tópi-
cos, incluindo transgêneros. 
Deve-se levar em conta o direito 
“não-secundário” das crianças 
“de crescer em família, com 
pai e mãe capazes de criar 

um ambiente ideal para seu 
desenvolvimento e maturidade 
afetiva”. 

Segundo o texto, “o processo 
de identifi cação é difi cultado 
pela construção fi ctícia de um 
gênero ou terceiro gênero”. 
“Desta forma, a sexualidade 
escurece como uma qualifi ca-
ção estruturante da identidade 
masculina e feminina”, diz o 
relatório de 31 páginas. Neste 
contexto, fi ca evidente que a 
missão educativa enfrenta o 
desafi o que “surge de dife-
rentes maneiras a partir de 
uma ideologia, genericamente 
denominada gênero (ANSA).

Projeto no Senado 
regulamenta a

prática do nudismo

Maior poder à polícia na 
proteção de idosos e crianças
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Balanços patrimoniais em 31 de março de 2019 e 2018 - (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 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 225.530 88.963
Contas a receber de clientes (Nota 6) 448.777 467.414
Insumos para prestação de serviços 589 854
Ativo fiscal corrente (Nota 7) 18.587 28.935
Despesas antecipadas 26.477 16.907
Outros ativos (Nota 8) 39.753 18.464
Total do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulanteTotal do ativo circulante 759.713 621.537
Ativo fiscal diferido (Nota 9) 515.111 584.480
Outros ativos (Nota 8) 29.970 -
Depósitos judiciais (Nota 17) 22.332 17.646
Contas a receber de clientes (Nota 6) 19.292 -
Despesas antecipadas 198 1.082
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 586.903 603.208
Investimento 241 241
Imobilizado (Nota 11) 232.006 207.364
Intangível (Nota 12) 748.978 794.551
Total do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulanteTotal do ativo não circulante 1.568.128 1.605.364

Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 2.327.841 2.226.901

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

PassivosPassivosPassivosPassivosPassivos 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018
Fornecedores (Nota 13) 187.943 139.583
Empréstimos (Nota 14) 38.659 38.659
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 123.922 116.168
Receita diferida (Nota 16) 98.981 28.134
Impostos de renda e contribuição social 24.424 -
Passivo fiscal 15.206 28.766
Dividendos a pagar 13.568 72.409
Contas a pagar (Nota 10) 3.766 51.557
Outros passivos 7.217 8.587
Total do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulanteTotal do passivo circulante 513.686 483.863
Empréstimos (Nota 14) 800.000 800.000
Provisões para contingências (Nota 17) 52.218 46.458
Receita diferida (Nota 16) 37.312 9.237
Total do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulanteTotal do passivo não circulante 889.530 855.695
Total do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do Passivo 1.403.216 1.339.558
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) 33.889 22.008
Dividendos adicionais propostos (Nota 18 e) 79.402 52.902
Reserva de retenção de lucros 144.742 144.742
Ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) 3.630 4.729
Ações em tesouraria (11.288) (11.288)
Total do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquidoTotal do patrimônio líquido 924.625 887.343
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 2.327.841 2.226.901

Demonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultadoDemonstrações do resultado 20192019201920192019 20182018201820182018
Receita (Nota 19) 2.340.853 2.282.261
Custo dos serviços prestados (Nota 23) (724.504) (769.118)
Lucro bruto 1.616.349 1.513.143
Despesas com vendas (Nota 23) (215.152) (170.845)
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (524.635) (560.350)
Outras (despesas) / receitas operacionais (Nota 22) (90.728) (2.094)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos 785.834 779.854
Receitas financeiras (Nota 24) 24.404 25.412
Despesas financeiras (Nota 24) (144.755) (127.274)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 665.483 677.992
Corrente (Nota 9) (125.886) (118.527)
Diferido (Nota 9) (97.854) (89.381)
Lucro líquido do exercício 441.743 470.084
Lucro básico e diluído por ação do capital social - R$ 118,67 126,28

Demonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangenteDemonstrações do resultado abrangente 20192019201920192019 20182018201820182018
Lucro líquido do períodoLucro líquido do períodoLucro líquido do períodoLucro líquido do períodoLucro líquido do período 441.743 470.084
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente totalResultado abrangente total 441.743 470.084

Demonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixa 20192019201920192019 20182018201820182018
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 441.743 470.084
Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:Ajustes para:
Depreciação e amortização (Nota 23) 271.661 252.986
Imposto de renda e contribuição social 97.854 89.381
Despesa de juros sobre empréstimos (Nota 14) 107.716 128.172
Custo residual de imobilizado e intangível

baixados ou alienados (Nota 11 e 12) 86.070 104.717
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) 30.814 18.830
Provisão para cancelamentos e descontos (Nota 6) - (4.508)
Provisão para contingências (Nota 17) 19.222 5.424
Provisão para remuneração com base em ações (Nota 18) 11.881 3.926

1.066.961 1.069.012
Variações em:
Contas a receber (Nota 6) (31.469) (95.811)
Insumos para prestação de serviços 265 1.687
Despesas antecipadas (8.686) 11.237
Ativo fiscal (18.873) 51.525
Depósitos judiciais (Nota 17) (4.686) (4.583)
Outros ativos (50.523) 1.560
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (Nota 13) 48.360 6.656
Passivo fiscal 107.879 138.386
Obrigações trabalhistas (Nota 15) 7.754 8.922
Receita diferida (Nota 16) 98.922 (7.903)
Contas a pagar (47.791) 1.778
Outros passivos (1.370) 5.672
Pagamentos de contingências (Nota 17) (13.462) (12.329)
Imposto de renda e contribuição social pagos (97.015) (126.382)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionaisFluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.056.266 1.049.427
Fluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimentoFluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativos imobilizados (Nota 11) (58.251) (82.515)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 12) (278.549) (348.170)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimentoCaixa líquido utilizado nas atividades de investimento (336.800) (430.685)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamentoFluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos (Nota 14) - (33.923)
Pagamento de juros sobre empréstimos (Nota 14) (107.716) (132.440)
Pagamento de dividendos (419.357) (302.144)
Pagamento de juros sobre capital próprio (45.904) (44.886)
Dividendos a pagar (9.922) (71.186)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamentoCaixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (582.899) (584.579)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixaAumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 136.567 34.163
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 88.963 54.800
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 225.530 88.963

136.567 34.163

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 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) - - - (57.340) (125.277)
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
Adoção CPC 47 (Nota 4) - - - - - - - (66.003) (66.003)
Lucro líquido do período - - - - - - - 441.743 441.743
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota 18 f) - - - - - (1.099) - 1.099 -
Remuneração com base em ações (Nota 18 c) - - 11.881 - - - - - 11.881
Distribuição de dividendos do exercício anterior - - - (52.902) - - - - (52.902)
Destinação dos dividendos propostos do período - pagos - - - - - - - (121.239) (121.239)
Juros sobre capital próprio - pagos - - - - - - - (38.006) (38.006)
Dividendos pagos - - - - - - - (124.183) (124.183)
Destinação dos juros sobre o capital próprio do período - - - - - - - (14.009) (14.009)
Destinação dos dividendos propostos do período (Nota 18 e) - - - 79.402 - - - (79.402) -
Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019 174.000 500.250 33.889 79.402 144.742 3.630 (11.288) - 924.625

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, localizada na Alameda dos Quinimuras, nº 187, que a partir da emissão da Lei
no 11.638/07 passou a ser considerada uma “sociedade de capital fechado e de grande porte” controla-
da pela Gus Europe Holding B.V., cuja entidade controladora do grupo em última instância é a Experian
PLC. A Companhia tem por objeto social, principalmente, a coleta, o armazenamento e o gerenciamento
de dados, incluindo a organização, a análise, o desenvolvimento, a operação e a comercialização de in-
formações e soluções para apoiar decisões e o gerenciamento de risco de crédito e de negócios. 2 Princi-2 Princi-2 Princi-2 Princi-2 Princi-
pais políticas contábeis: pais políticas contábeis: pais políticas contábeis: pais políticas contábeis: pais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados. 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - 2.1 Base de preparação - As demonstrações financeiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de março de 2019 foi autorizada pelo Conselho de Administração em 23 de maio de 2019.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 47 - Recei-
ta de Contrato com Cliente e o CPC 48 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. Mudanças nas princi-
pais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 4. Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas uti-
lizadas pela Administração na sua gestão. Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - Base de mensuração - A s demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos
balanços patrimoniais: · os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo; · os
instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensu-
rados pelo valor justo; · pagamentos contingentes assumidos em uma combinação de negócio são men-
surados pelo valor justo; · os passivos para transações de pagamento baseado em ações liquidadas em
dinheiro são mensurados pelo valor justo. Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Há uma
série de novas normas e alterações as normas existentes atualmente em questão, emitidas pelo IASB
mas não estão em vigor para o exercício findo em 31 de março de 2019, e a Companhia não planeja
adotar estas normas de forma antecipada. A adoção antecipada dessas normas não está permitida, no
Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), incluindo as normas significativas abaixo: O
CPC 06 Leases, substitui o IAS 17, Operações de Arrendamento Mercantil introduz um modelo único de
contabilização de arrendamentos 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 representa 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 semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os ar-
rendamentos em financeiros ou operacionais. A Companhia pretende aplicar a norma para o ano que
termina em 31 de março de 2020, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, sem atualização das
informações comparativas. O impacto estimado de CPC 06 caso a norma fosse aplicada até a data de
nossa demonstração financeira é de R$ 33.660, onde este valor corresponde a um ativo de direito de uso
composto principalmente por aluguéis de prédios. A obrigação de pagamentos do arrendamento no curto
prazo de R$ 12.081 e R$ 21.579 no longo prazo. Outras normas - Outras normas - Outras normas - Outras normas - Outras normas - As seguintes normas alteradas e inter-
pretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia. · IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. · Alterações no
Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33 / IAS 19). · IFRS 17 Contratos de Seguros
2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - 2.2 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancá-
rios e outros investimentos de curto prazo de liquidez diária e com risco insignificante de mudança de
valor. 2.3 Ativos financeiros - 2.3 Ativos financeiros - 2.3 Ativos financeiros - 2.3 Ativos financeiros - 2.3 Ativos financeiros - 2.3.1 Classificação - 2.3.1 Classificação - 2.3.1 Classificação - 2.3.1 Classificação - 2.3.1 Classificação - A Companhia classifica seus ativos financeiros sob
as seguintes categorias: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento
patrimonial; ou ao VJR. A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48 é geralmente base-
ada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos
de caixa contratuais. O CPC 48 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o CPC 48, os derivativos
embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados.
Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo. Em 31 de
março de 2019, a Companhia tinha ativos financeiros classificados somente na categoria de custo amor-
tizado. Os custos amortizados 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 prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). Os custos amortizados da Companhia compreendem as con-
tas a receber de clientes, demais contas a receber e certos equivalentes de caixa, quando não classifica-
dos como ao valor justo por meio do resultado. Os custos amortizados 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). 2.3.22.3.22.3.22.3.22.3.2
Impairment de ativos financeiros - Impairment de ativos financeiros - Impairment de ativos financeiros - Impairment de ativos financeiros - Impairment de ativos financeiros - A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evi-
dência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou
grupo de ativos financeiros estão deteriorados e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há
evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimen-
to inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estima-
do 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. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente
desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço ex-
cessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência históri-
ca da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking).
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. Despesa b. Despesa b. Despesa b. Despesa b. 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 - Ativos fiscais diferidos são reconhecidos com
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demons-
trações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais dife-
ridos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. As
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses tributos diferidos, são de
25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhe-
cidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado
na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros sujeitos a alterações indepen-
dentes do controle da Companhia. 2.6 Conversão em moeda estrangeira - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - 2.6 Conversão em moeda estrangeira - a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-a. Moeda funcional e moe-
da de apresentação - da de apresentação - da de apresentação - da de apresentação - da de apresentação - Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - b. Transações e saldos em moeda estrangeira - As transações em moeda
estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de câmbio em vigor nas datas das transa-
ções. 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 conversão de ativos e passivos mo-
netários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.7 Imo-2.7 Imo-2.7 Imo-2.7 Imo-2.7 Imo-
bilizado - bilizado - bilizado - bilizado - bilizado - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. Esse custo foi ajustado para refletir o custo atribuído do imobilizado na
data de transição para os novos CPCs. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm dife-
rentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. b.b.b.b.b.
Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Custos subsequentes - Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo no momento em
que for provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inici-
almente avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia. Os custos subsequentes são depreci-
ados ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. 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, utili-
zando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resulta-
do. 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 16-20
Veículos 20
Edificações 2-10
Móveis e utensílios 10 - 20
Equipamento de computação 20-33
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. 2.8 Ativos intangíveis - 2.8 Ativos intangíveis - 2.8 Ativos intangíveis - 2.8 Ativos intangíveis - 2.8 Ativos intangíveis - O ativo intangível está
composto por gastos com desenvolvimento de novos produtos, marcas e patentes, sistemas de computa-
ção, base de dados, e ágio. a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - a. Reconhecimento e mensuração - Base de dados - - - - - São reconhecidos
como ativos intangíveis os gastos com a compra e compartilhamento de informações utilizadas nas ba-
ses de dados, bem como a remuneração e respectivos encargos sociais das equipes de profissionais que
trabalham diretamente com o desenvolvimento de tais bases. Sistemas 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 desenvolvimen-
to dos softwares. Gastos com desenvolvimento de novos produtos - São reconhecidos como ativos intan-
gíveis quando puder ser demonstrado que seja provável que seus projetos tenham viabilidade técnica e
do ponto de vista comercial, possa gerar benefícios econômicos futuros, intenção de concluí-los e utilizá-
los, e quando seus custos puderem ser mensurados de forma confiável por uma sistemática razoável.
Ágio - O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aqui-
sição 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 registrado como ganho no resultado do período, na data da
aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar 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 gas-
tos 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.c.c.c.c.
Amortização - Amortização - Amortização - Amortização - Amortização - A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
itens, líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado.
O ágio não é amortizado. Segue abaixo a taxa aual de amortização:
Itens do intangívelItens do intangívelItens do intangívelItens do intangívelItens do intangível Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %Taxa anual de amortização - %
Base e dados 20
Sistemas de computação 14 -33
Novos produtos 20

Marcas e patentes 20
Carteira de clientes 11
Tecnologia 14
Direito de competitividade 25
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. Sistemas de computação (software) - Os gastos com aperfeiçoamento ou expan-
são são amortizados utilizando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis. Gastos com desenvolvi-
mento de novos produtos - Os gastos com desenvolvimento de novos produtos são amortizados, desde o
início de suas comercializações, pelo método linear e ao longo do período do benefício esperado. Ágio - O
ágio não é amortizado. 2.9 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.9 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.9 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.9 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - 2.9 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - a. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos nãoa. Ativos não
financeiros - financeiros - financeiros - financeiros - financeiros - Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verifica-
ção 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 recu-
perável (“impairment”). Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. 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. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - b. Ativos financeiros não-derivativos - Ativos financeiros não classifica-
dos como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 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 a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições nor-
mais; · 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 financeiras; ou · dados observáveis indicando que houve
um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. 2.10 Re-2.10 Re-2.10 Re-2.10 Re-2.10 Re-
ceita diferida - ceita diferida - ceita diferida - ceita diferida - ceita 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 consultas, 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 empregados - 2.11 Benefícios a empregados - 2.11 Benefícios a empregados - 2.11 Benefícios a empregados - 2.11 Benefícios a empregados - Benefícios de curto prazo a empregados -Benefícios de curto prazo a empregados -Benefícios de curto prazo a empregados -Benefícios de curto prazo a empregados -Benefícios de curto prazo a empregados -
a. Participação nos lucros e bônus - O reconhecimento dessa participação é efetuado quando o valor
pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia, em geral, no encerramento do exercício soci-
al. 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 perí-
odo no qual o direito de outorga é adquirido. 2.12 Provisões, contingências passivas e ativas - 2.12 Provisões, contingências passivas e ativas - 2.12 Provisões, contingências passivas e ativas - 2.12 Provisões, contingências passivas e ativas - 2.12 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 obriga-
ção. As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as me-
lhores estimativas do risco envolvido e são constituídas em montantes considerados suficientes pela ad-
ministração 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 Receita de2.13 Receita de2.13 Receita de2.13 Receita de2.13 Receita de
contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - contrato com o cliente - 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 abatimentos, dos descontos e da provisão para descontos e
cancelamentos. A Companhia reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com seguran-
ça, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos, conforme descrição a seguir. 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 execução, entrega e aceite dos clientes dos servi-
ços realizados até a data do balanço. 2.14 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.14 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.14 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.14 Receitas financeiras e despesas financeiras - 2.14 Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas e
despesas financeiras da Empresa compreendem: · Juros ativos; · Juros passivos; · Juros sobre emprésti-

mos com partes relacionadas; · Ganhos/perdas líquidos de aplicações financeiras; e · Ganhos/perdas
líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros. As receitas e despesas financeiras são
reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método dos     juros efetivos. 2.15 Distribuição de divi-2.15 Distribuição de divi-2.15 Distribuição de divi-2.15 Distribuição de divi-2.15 Distribuição de divi-
dendos e juros sobre capital próprio dendos e juros sobre capital próprio dendos e juros sobre capital próprio dendos e juros sobre capital próprio dendos 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 obrigatório, e ain-
da não pago, somente é provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas. Quando 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  Uso de estimativas e julgamentos contábeis - 3  Uso de estimativas e julgamentos contábeis - 3  Uso de estimativas e julgamentos contábeis - 3  Uso de estimativas e julgamentos contábeis - 3  Uso de estimativas e julgamentos contábeis - Na preparação
destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a
aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 3.1 Julga-3.1 Julga-3.1 Julga-3.1 Julga-3.1 Julga-
mentos mentos mentos mentos mentos - As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas abai-
xo: a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - a. Provisão para créditos de liquidação duvidosa, descontos e cancelamentos - O CPC 48 subs-
titui o modelo de perda incorrida no IAS 39 por um modelo de perda esperada de crédito voltado para o
futuro. Esse novo modelo exige que a Companhia registre as perdas de crédito esperadas em contas a
receber, seja em períodos de 12 meses ou até o vencimento. A Companhia avaliou a aplicação dos requi-
sitos do modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48 e sua avaliação não teve impacto relevante
em seu saldo de abertura em 1º de abril de 2018. Maiores detalhes sobre a análise da qualidade de
crédito e sobre necessidade de constituição de provisão para perda estão descritos na Nota 6. b. Provi-b. Provi-b. Provi-b. Provi-b. Provi-
são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - são para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas - Provisões 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 relevân-
cia no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e quando necessário de ad-
vogados externos (Nota 17). c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - c. Ativo fiscal diferido - O imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos são de incorporação de empresas que detinham participação na Companhia e de diferenças tem-
porárias. Os tributos diferidos na incorporação estão fundamentados por projeção de rentabilidade futura
que é objeto de revisão anual pela alta administração (Nota 9). Mensuração do valor justo - Uma série de
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passi-
vos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa
dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes
níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da se-
guinte forma: · Nível 1:Nível 1:Nível 1:Nível 1:Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idên-
ticos. · Nível 2:Nível 2:Nível 2:Nível 2: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:Nível 3:Nível 3:Nível 3: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 Mu-4 Mu-4 Mu-4 Mu-4 Mu-
danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: danças nas principais políticas contábeis: A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47 e CPC 48 a
partir de 1º de abril de 2018. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º
de abril de 2018. Devido aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas nor-
mas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para
refletir os requerimentos das novas normas. CPC 47 Receita de Contrato com Cliente - CPC 47 Receita de Contrato com Cliente - CPC 47 Receita de Contrato com Cliente - CPC 47 Receita de Contrato com Cliente - CPC 47 Receita de Contrato com Cliente - O CPC47 esta-
belece uma estrutura abrangente para determinar se, quanto e quando a receita é reconhecida. Substitu-
indo a orientação de reconhecimento de receita existente, e aplica-se a todas as receitas decorrentes de
contratos com clientes, a menos que esses contratos estejam no escopo de outras normas. A nova norma
estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita decorrente de contratos com clientes.
De acordo com a CPC 47, a receita é reconhecida em um valor que reflete a contraprestação que uma
entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. O segmento de
negócio que teve o maior impacto foi a de Decision Analytics, uma vez que estes são contratos que exige
uma revisão mais aprofundada. A Companhia adotou o CPC 47 usando o método de efetivo cumulativo
(sem expedientes práticos), com efeito de aplicação inicial da norma em 1º de abril de 2018. Consequen-
temente, a informação apresentada para 2018 não foi reapresentada - isto é, está apresentada, confor-
me reportado anteriormente, sob o CPC30/IAS18 e CPC17/IAS11 e interpretações relacionadas. Além dis-
so, os requerimentos de divulgação do CPC 47 / IFRS15, em geral, não foram aplicados à informação
comparativa. As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC 47 no balanço patrimonial da
Companhia em 31 de março de 2018 e na demonstração de resultado para o encerramento deste ano em
cada uma das linhas afetadas. Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da
Companhia para o exercício findo a 31 de março de 2018.
Impacto no balanço patrimonialImpacto no balanço patrimonialImpacto no balanço patrimonialImpacto no balanço patrimonialImpacto no balanço patrimonial ValoresValoresValoresValoresValores

ConformeConformeConformeConformeConforme com acom acom acom acom a
apresentadoapresentadoapresentadoapresentadoapresentado adoção doadoção doadoção doadoção doadoção do

NotaNotaNotaNotaNota em 31/03/2018em 31/03/2018em 31/03/2018em 31/03/2018em 31/03/2018 AjustesAjustesAjustesAjustesAjustes CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47
Contas a receber de clientes (serviços a faturar) 7 109.177 (51.508) 57.669
Outros créditos (custos diferidos) 9 - 42.752 42.752
Impostos diferidos 8 17.710 28.485 46.195
Total ativoTotal ativoTotal ativoTotal ativoTotal ativo 126.887126.887126.887126.887126.887 19.72919.72919.72919.72919.729 146.616146.616146.616146.616146.616
Receita diferida 17 37.371 85.732 123.103
Total passivoTotal passivoTotal passivoTotal passivoTotal passivo 37.37137.37137.37137.37137.371 85.73285.73285.73285.73285.732 123.103123.103123.103123.103123.103
Patrimônio líquido 887.343 (66.003) 821.340
Total passivo e patrimônio líquido 924.714 (19.729) 944.443
CPC48 - Instrumentos financeiros - CPC48 - Instrumentos financeiros - CPC48 - Instrumentos financeiros - CPC48 - Instrumentos financeiros - CPC48 - Instrumentos financeiros - O CPC48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar
ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros.
Esta norma substitui o CPC38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Em 1º de abril
de 2018 a Companhia realizou a adoção da norma. A Companhia estimou, pelo método simplicado, o
impacto da adoção do CPC 48 - Instrumentos Financeiros com base em sua posição de 31 de Março de
2018 e concluiu que não teria impactos significativos em relação às alterações introduzidas não sendo
necessário realizar reapresentações visto que não houve impacto contábil significativo na adoção da nor-
ma. O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e men-
suração de passivos financeiros. A adoção do CPC48 não teve um efeito significativo nas políticas contá-
beis da Companhia relacionadas a passivos financeiros. A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo
explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do CPC
48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Companhia em 1º de abril de 2018. O efeito da
adoção do CPC 48 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1º de abril de 2018 está relacio-
nado apenas aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável.

Valor contábilValor contábilValor contábilValor contábilValor contábil Novo valorNovo valorNovo valorNovo valorNovo valor
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota Classificação originalClassificação originalClassificação originalClassificação originalClassificação original Nova classificaçãoNova classificaçãoNova classificaçãoNova classificaçãoNova classificação original de acordooriginal de acordooriginal de acordooriginal de acordooriginal de acordo contábil de acordocontábil de acordocontábil de acordocontábil de acordocontábil de acordo

de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38 de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48 com o CPC 38com o CPC 38com o CPC 38com o CPC 38com o CPC 38 com o CPC 48com o CPC 48com o CPC 48com o CPC 48com o CPC 48
Contas a receber e outros recebíveis (6) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 467.414 467.414
Caixa e equivalentes de caixa (5) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 88.963 88.963
Total de ativos financeirosTotal de ativos financeirosTotal de ativos financeirosTotal de ativos financeirosTotal de ativos financeiros 556.377 556.377

Valor contábilValor contábilValor contábilValor contábilValor contábil Novo valorNovo valorNovo valorNovo valorNovo valor
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais Classificação originalClassificação originalClassificação originalClassificação originalClassificação original Nova classificaçãoNova classificaçãoNova classificaçãoNova classificaçãoNova classificação original de acordooriginal de acordooriginal de acordooriginal de acordooriginal de acordo contábil de acordocontábil de acordocontábil de acordocontábil de acordocontábil de acordo

de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38de acordo com o CPC 38 de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48de acordo com o CPC 48 com o CPC 38com o CPC 38com o CPC 38com o CPC 38com o CPC 38 com o CPC 48com o CPC 48com o CPC 48com o CPC 48com o CPC 48
Empréstimo de coligada (14) Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros 838.659 838.659
Contas a pagar (10 e 13) Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros 191.140 191.140
Total de passivos financeirosTotal de passivos financeirosTotal de passivos financeirosTotal de passivos financeirosTotal de passivos financeiros 1.029.799 1.029.799

O contas a receber de clientes e outros recebíveis que eram classificados como empréstimos e recebíveis
de acordo com o CPC 38 agora são classificados ao custo amortizado. Com a adoção do CPC 48 a Compa-
nhia não teve impacto material, não sendo necessário realizar ajustes.
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 20192019201920192019 20182018201820182018
Caixa e bancos 5.983 8.299
Certificados de depósitos bancários (CDBs) 54.816 7.958
Fundos de investimento em renda fixa 164.715 72.689
Partes relacionadas (Nota 10) 16 17

225.530 88.963
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 Fundos de investimento em renda fixa e Certificados
de Depósitos Bancários (CDBs), a rentabilidade média dos investimentos em 2019 foi de 99,19% do CDI,
já líquido de taxas de administração (em 2018 - 99,87%). Estas aplicações possuem como principal ca-
racterística 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 20192019201920192019 20182018201820182018
Contas a receber de clientes 377.686 397.907
Contas a receber - partes relacionadas (Nota 10) 1.085 -
Serviços a faturar 122.917 109.177

501.688 507.084
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33.619) (39.670)

468.069 467.414
Ativo circulante 448.777 467.414
Ativo não circulante 19.292 -
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 créditos de liquidação duvidosa constituída pela administração, é fundamenta-
da 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 bem como a perda esperada.
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 407.002 (933) 406.069 393.710 (447) 393.263
Saldos vencidos até 30 dias 27.482 (1.516) 25.966 31.727 (576) 31.151
Saldos vencidos de 31 a 60 dias 11.314 (984) 10.330 11.490 (774) 10.716
Saldos vencidos de 61 a 90 dias 4.270 (724) 3.546 12.079 (791) 11.288
Saldos vencidos de 91 a 180 dias 8.923 (5.018) 3.905 11.113 (2.898) 8.215
Saldos vencidos de 181 a 360 dias12.872 (5.711) 7.161 14.445 (11.944) 2.501
Vencidos acima de 360 dias 29.825 (18.733) 11.092 32.520 (22.240) 10.280

501.688 (33.619) 468.069 507.084 (39.670) 467.414
A movimentação das provisões para créditos de liquidação duvidosa e para descontos e cancelamentos é
como segue:

Provisão para devedoresProvisão para devedoresProvisão para devedoresProvisão para devedoresProvisão para devedores Provisão para descontos eProvisão para descontos eProvisão para descontos eProvisão para descontos eProvisão para descontos e
duvidososduvidososduvidososduvidososduvidosos cancelamentoscancelamentoscancelamentoscancelamentoscancelamentos TotalTotalTotalTotalTotal

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)
(Constituição) / Reversão (30.814) - (30.814)
Baixa 36.865 - 36.865
Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019 (33.619)(33.619)(33.619)(33.619)(33.619) ----- (33.619)(33.619)(33.619)(33.619)(33.619)
7 Ativo fiscal corrente7 Ativo fiscal corrente7 Ativo fiscal corrente7 Ativo fiscal corrente7 Ativo fiscal corrente 20192019201920192019 20182018201820182018
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) 7.558 14.480
ISS a compensar 4.835 4.295
Imposto de renda e contribuição social (“IRPJ e CSLL”) - 3.230
PIS e FINSOCIAL a recuperar 6.194 6.930

18.587 28.935
8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos8 Outros ativos 20192019201920192019 20182018201820182018
Bloqueios judiciais - BACEN 6.261 4.310
Partes relacionadas (Nota 10) 5.146 5.269
Adiantamento de 13º salário 988 688
Adiantamentos a fornecedores e empregados 7.634 8.197
Custos diferidos 49.694 -

69.723 18.464
Ativo circulante 39.753 18.464
Ativo não circulante 29.970 -
9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social9 Imposto de renda e contribuição social 20192019201920192019 20182018201820182018
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 460.720 568.785
Imposto de renda e contribuição social diferido 54.391 15.695

515.111 584.480
a Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa Créditos fiscaisa 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 refe-
ridas empresas que detinham participação na Companhia, incluindo ágio. O ágio foi integralmente provi-
sionado, 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 elabora-
dos 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 pers-
pectivas de rentabilidade futura. b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - b. Imposto de renda e contribuição social diferidos - Os ativos dife-
ridos de imposto de renda e contribuição social decorrem de diferenças temporárias e são reconhecidos
quando sua realização financeira é considerada provável. Os referidos créditos ou débitos tributários se-
rão realizados quando da efetiva realização das diferenças temporárias. Como a base tributável do im-
posto 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, despesas 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 utilização dos créditos ou débitos fiscais não deve ser
tomada como único indicativo de resultados futuros da Companhia. Com o objetivo de neutralizar os efei-
tos fiscais oriundos da aplicação dos novos métodos 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 diferenças
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 saldos líquidos
de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos, excluindo os decorrentes dos ágios
incorporados, nos exercícios de 2019 e 2018 tinham as seguintes composições:

20192019201920192019 20182018201820182018
Outras diferenças temporárias 3.886 3.754
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 15.737 17.311
Provisão para remuneração com base em ações 16.941 10.011
Provisão para participação nos lucros 19.086 20.393
Provisão para contingências 17.754 15.796
Adoção da CPC 47 4.228 -

77.632 67.265
Diferenças temporárias na despesa de depreciação (971) (971)
Earn-Out na aquisição da Virid - (1.700)
Custo atribuído para o ativo imobilizado (1.932) (2.498)
Ágio amortizado da EMS e Virid (a) (17.830) (32.145)
Captação de base de dados após adoção da Lei no 11.638/07 (b) (2.508) (14.256)

(23.241) (51.570)
54.391 15.695

(a) Constituição da parcela anual do benefício fiscal referente ao ágio da Virid. (b) Imposto diferido gera-
do pela adoção inicial a qual os efeitos acabarão em 2019. A compra de dados era considerada para fins
ficais até 31 de dezembro de 2014, totalmente dedutível para fins de imposto de renda e contribuição
social, desta forma, o imposto de renda diferido foi constituído. (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 20192019201920192019 20182018201820182018
Até um ano 55.096 18.181
De um a dois anos 1.030 (11)
De dois a três anos 163 (11)
Acima de três anos (1.898) (2.464)

54.391 15.695
(iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - (iii) Conciliação da alíquota de imposto efetiva - A reconciliação entre a despesa de imposto de renda
e de contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

20192019201920192019 20182018201820182018
Lucro antes do I.R. e da contribuição social 665.483 677.992
Alíquota combinada do I.R. e da contribuição social - % 34 34
I.R. e contribuição social às alíquotas da legislação (226.264) (230.517)
I.R. e C.S. referentes a juros sobre o capital próprio 17.685 18.218
Efeito da remuneração com base em ações para diretores (6.931) (2.563)
Outros ajustes ao lucro líquido (8.230) 6.954
Despesa de tributos sobre o lucro (223.740) (207.908)
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 20192019201920192019 20182018201820182018
Corrente (125.886) (118.527)
Diferido 10.211 13.766
Amortização do crédito fiscal (108.065) (103.147)

(223.740) (207.908)
Movimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferidoMovimentação do ativo fiscais diferido 20182018201820182018 ConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituiçãoConstituição AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 20192019201920192019
Créditos fiscais - Experian Brasil Ltda. 568.785 - (108.065) 460.720
I.R. e contribuição social diferido 15.695 38.696 - 54.391

584.480 38.696 (108.065) 515.111
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: 20192019201920192019 20182018201820182018
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)
Joseph Yacoub Safra 16 17

16 17
Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)Contas a receber (Nota 6)
Experian Tecnologia Brasil Ltda. 83 -
Experian Finance Plc. UK 557 -
Experian Technology Limited 445 -

1.085 -
Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)Outros ativos (Nota 8)
Joseph Yacoub Safra - 403
Experian Colombia S.A. 2.899 4.438
Experian Finance Plc. UK - 137
Experian Holding Inc. USA 1.375 245
Experian Japan Co, Ltd - 2
Experian Ltd UK 850 -
Experian Information Solutions 12 -
Experian Tecnologia Brasil Ltda. - 42
Experian Marketing Services (Malaysia) Sdn Bhd 10 2

5.146 5.269
6.247 5.286

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 484 427
Experian Tecnologia Brasil Ltda 1.850 665
Experian Ltd UK 781 965
Scorex SAM Monaco 5 -
Experian France SAS 566 -
Experian Finance Plc. UK 80 49.500

3.766 51.557
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

38.659 38.659
Passivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo nãoPassivo não circulante circulante circulante circulante 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

800.000 800.000
ResultadoResultadoResultadoResultadoResultado
Receita bruta de serviços (Nota 19) 6.826 9.905
Despesas gerais e adm (Nota 23) (28.060) (103.824)
Despesas financeiras (Nota 24) (107.716) (110.726)

Receita financeiras (Nota 24) 61 720
Outras despesas (Nota 22) (8.952) (2.585)
Total resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultadoTotal resultado (137.841) (206.510)
A Companhia, durante o exercício findo em 31 de março de 2019, incorreu em honorários para a adminis-
tração e para pessoas-chave no valor total de R$ 56.318 (em 31 de março de 2018 o valor total de
R$ 57.228). 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 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado11 Imobilizado 20192019201920192019 20182018201820182018

Taxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anual
DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação de Amorti-de Amorti-de Amorti-de Amorti-de Amorti-

CustoCustoCustoCustoCusto acumuladaacumuladaacumuladaacumuladaacumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido zação - %zação - %zação - %zação - %zação - %
Terrenos 24.290 - 24.290 24.290 -
Edificações 126.067 (47.818) 78.249 82.335 2-10
Móveis e utensílios 12.990 (7.448) 5.542 6.466 10-20
Equipamentos de computação 183.877 (117.838) 66.039 51.760 20-33
Veículos 7.692 1.088 8.780 8.661 20
Máquinas e equipamentos 2.934 (937) 1.997 2.487 16-20
Imobilizado em andamento 47.109 - 47.109 31.365 -

404.959 (172.953) 232.006 207.364
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 2019. 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 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Terrenos 24.290 - - - 24.290
Edificações 82.335 2.132 (106) (6.112) 78.249
Móveis e utensílios 6.466 266 (82) (1.108) 5.542
Equipamentos de computação 51.760 37.692 (453) (22.960) 66.039
Veículos 8.661 2.381 (859) (1.403) 8.780
Máquinas e equipamentos 2.487 36 - (526) 1.997
Imobilizado em andamento 31.365 15.744 - - 47.109

207.364 58.251 (1.500) (32.109) 232.006
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
12 Intangível12 Intangível12 Intangível12 Intangível12 Intangível 20192019201920192019 20182018201820182018

Taxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anualTaxa anual
AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização de Amorti-de Amorti-de Amorti-de Amorti-de Amorti-

CustoCustoCustoCustoCusto acumuladaacumuladaacumuladaacumuladaacumulada LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido zação - %zação - %zação - %zação - %zação - %
Base de dados Bureau de Crédito 1.816.039 (1.266.843) 549.196 537.861 20
Sistemas de computação (*) 248.845 (219.912) 28.933 45.946 14-33
Novos produtos 56.809 (17.733) 39.076 23.224 20
Marcas e patentes 519 - 519 520 20
Ágio 52.442 - 52.442 133.499
Carteira de clientes - - - 4.122 11
Tecnologia - - - 386 14
Intangível em andamento 78.812 - 78.812 48.993

2.253.4662.253.4662.253.4662.253.4662.253.466 (1.504.488)(1.504.488)(1.504.488)(1.504.488)(1.504.488) 748.978748.978748.978748.978748.978 794.551794.551794.551794.551794.551
(*) 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 atu-
alização do banco de dados; (iii) desenvolvimento e manutenção de softwares; (iv) outros custos e gas-
tos indiretos 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 31
de março de 2019 o valor de R$ 117.990. b. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangívelb. Movimentação do intangível
RubricaRubricaRubricaRubricaRubrica 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019
Base de dados 537.861 217.409 (3) (206.071) 549.196
Sistemas de computação 45.946 6.743 - (23.756) 28.933
Novos produtos 23.224 24.587 - (8.735) 39.076
Marcas e patentes 520 - (1) - 519
Ágio 133.499 - (81.057) - 52.442
Carteira de clientes 4.122 - (3.518) (604) -
Tecnologia 386 - - (386) -
Ativo em andamento 48.993 29.810 9 - 78.812

794.551794.551794.551794.551794.551 278.549278.549278.549278.549278.549 (84.570)(84.570)(84.570)(84.570)(84.570) (239.552)(239.552)(239.552)(239.552)(239.552) 748.978748.978748.978748.978748.978
RubricaRubricaRubricaRubricaRubrica 31/03/201731/03/201731/03/201731/03/201731/03/2017 AquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisiçõesAquisições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas Amortização-Amortização-Amortização-Amortização-Amortização- 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018
Base de dados 475.846 255.244 (484) (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
c. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporadoc. Ágio incorporado Data deData deData deData deData de Data de in-Data de in-Data de in-Data de in-Data de in-

aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição corporaçãocorporaçãocorporaçãocorporaçãocorporação ÁgioÁgioÁgioÁgioÁgio
Experian Marketing Services Ltda. (“EMS”) 11/04/2007 31/12/2008 52.442

52.442
13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores13 Fornecedores 20192019201920192019 20182018201820182018
No país 136.860 86.501
Provisão de fornecedores 51.083 53.082

187.943 139.583
1414141414EmpréstimosEmpréstimosEmpréstimosEmpréstimosEmpréstimos 20192019201920192019 20182018201820182018

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

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

38.659 800.000 38.659 800.000
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

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 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
Juros - - 107.716 -
Pagamento principal - - - -
Pagamentos de juros - - (107.716) -
Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019Saldo em 31 de março de 2019 ----- ----- 838.659838.659838.659838.659838.659 838.659838.659838.659838.659838.659
15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas15 Obrigações trabalhistas 20192019201920192019 20182018201820182018
Participação dos empregados nos resultados 56.136 59.980
Provisão para férias 24.277 22.819
Provisão para encargos sobre remuneração com base em ações 15.938 7.435
INSS e IRRF sobre Salários 10.149 9.458
Provisão de INSS sobre 13o salários e férias 8.134 7.707
Provisão para 13o salários 5.148 4.885
Provisão de FGTS sobre 13o salários e férias 2.313 2.177
FGTS sobre salários 1.827 1.695
Outros - 12

123.922 116.168
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: 20192019201920192019 20182018201820182018
Serviços de certificação digital 98.772 24.997
Serviços de crédito 23.059 4.784
Serviços de marketing 8.652 2.640
Serviços de modelagens estatísticas 5.810 4.950

136.293 37.371
Passivo circulante 98.981 28.134
Passivo não circulante 37.312 9.237
As movimentações da receita diferida em 31 de março de 2019 e de 2018 estão demonstradas a seguir:

AdoçãoAdoçãoAdoçãoAdoçãoAdoção Diferi-Diferi-Diferi-Diferi-Diferi- Reconhe-Reconhe-Reconhe-Reconhe-Reconhe-
20182018201820182018 CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47CPC 47 mentomentomentomentomento cimentocimentocimentocimentocimento 20192019201920192019

Serviços de certificação digital 24.997 67.146 198.879 (192.250) 98.772
Serviços de crédito 4.784 8.664 26.220 (16.609) 23.059
Serviços de marketing 2.640 5.707 6.676 (6.371) 8.652
Serviços de modelagens estatísticas 4.950 4.215 978 (4.333) 5.810

37.371 85.732 232.753 (219.563) 136.293
Diferi-Diferi-Diferi-Diferi-Diferi- Reconhe-Reconhe-Reconhe-Reconhe-Reconhe-

20172017201720172017 mentomentomentomentomento cimentocimentocimentocimentocimento 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
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17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: 17 Provisões para contingências e depósitos judiciais: (a) Nas datas das demonstrações financeiras,
a Companhia apresentava os seguintes passivos e os correspondentes depósitos judiciais relacionados a
contingências: DepósitosDepósitosDepósitosDepósitosDepósitos Provisões paraProvisões paraProvisões paraProvisões paraProvisões para

judiciaisjudiciaisjudiciaisjudiciaisjudiciais contingênciascontingênciascontingênciascontingênciascontingências
20192019201920192019 20182018201820182018 20192019201920192019 20182018201820182018

Trabalhistas e Previdenciárias 17.973 14.024 31.649 20.811
Tributárias 136 249 184 218
Cíveis 4.223 3.373 20.385 25.429

22.332 17.646 52.218 46.458
(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
20182018201820182018 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas PagamentosPagamentosPagamentosPagamentosPagamentos 20192019201920192019

Trabalhistas e Previdenciárias 20.811 15.826 (1.238) (3.750) 31.649
Tributárias 218 185 (219) - 184
Cíveis 25.429 17.073 (12.405) (9.712) 20.385

46.458 33.084 (13.862) (13.462) 52.218
Movimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingênciasMovimentação das provisões para contingências

20172017201720172017 ConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituiçõesConstituições BaixasBaixasBaixasBaixasBaixas PagamentosPagamentosPagamentosPagamentosPagamentos 20182018201820182018
Trabalhistas e Previdenciárias 16.653 7.517 (1.807) (1.552) 20.811
Tributárias 178 50 (8) (2) 218
Cíveis 36.532 12.109 (12.437) (10.775) 25.429

53.363 19.676 (14.252) (12.329) 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: 20192019201920192019 20182018201820182018
Trabalhistas 13.321 14.430
Tributárias 44.836 38.218
Cíveis 68.141 74.565

126.298 127.213
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 Segu-
rança: 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$ 34.439 (31 de março de 2018 - R$ 31.030). (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 aqui-
sição da Serasa pelos seus atuais controladores referente aos anos de 2012 e 2013. A Companhia consi-
dera remota a perspectiva de perda com base na posição de advogados externos e outros fatores apre-
sentados na autuação, como o êxito nas ações referente aos períodos de 2007 a 2010 e 2011. Em 31 de
março de 2019 o total provisionado de autuações fiscais é de R$ 184. (g) Score: A partir de 2013 a Com-
panhia 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 produ-
to. Casos similares ocorreram com outros fornecedores deste mesmo tipo de produto no Brasil. O assunto
foi levado ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) que proferiu decisão favorável a Serasa no ano de 2014 e
decidiu pela legalidade do serviço de score, fixando precedente a ser seguido pelos demais Tribunais do
país, uniformizando-se o julgamento a respeito da matéria. A administração da Companhia julga que a
provisão constituída para fazer frente a essas ações está adequada. Em 31 de março de 2019 o valor
total de processos score provisionados é de R$ 3.636. 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 2019, o capital subscrito e integralizado, no montante de R$ 174.000 (31 de março
de 2018 - R$ 174.000), é representado 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 20192019201920192019 20182018201820182018
Gus Europe Holdings B.V. 3.711.820 3.711.820
Joseph Yacoub Safra 8.394 8.394
Omicron - Distr. de Tít. E Val. Mob. 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 20192019201920192019 20182018201820182018
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 resgatar 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. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - c. Remuneração com base em ações - A Companhia é beneficiada por
serviços prestados por seus empregados que participam de plano de pagamento baseado em ações geri-
do pelo grupo Experian. As transações com pagamento baseado em ações são liquidadas com instrumen-
tos patrimoniais. A seguir detalhamos os planos e a valorização desses prêmios outorgados. A Compa-
nhia 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. 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 prêmi-
os 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 Ações Sem condições de desempenho atreladas a esse
Restrita 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 9.770 5.254
Plano de Desempenho das Ações 10.895 4.372
Plano de Ações Restritas 13.224 12.382

33.889 22.008
VencimentoVencimentoVencimentoVencimentoVencimento Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019Valor em 31 de março de 2019 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
Exercício 2018 - 3.974
Exercício 2019 - 6.650
Exercício 2020 11.669 7.385
Exercício 2021 9.885 3.999
Exercício 2022 12.335 -

33.889 22.008
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 - Durante o exercício findo em 31 de
março de 2018, foram aprovados pelo Conselho de Administração e pagos dividendos e juros sobre capi-
tal próprio no valor total de R$ 347.254 (R$ 39.959 de juros sobre o capital próprio e R$ 307.295 de divi-
dendos). A Companhia propôs em 31 de março de 2018 a destiação de R$ 52.902 para a conta de divi-
dendos adicionais propostos ao mínimo obrigatório, por terem sido propostos após o encerramento do
exercício. Durante o exercício findo em 31 de março de 2019, foram aprovados pelo Conselho de Adminis-
tração e pagos dividendos e juros sobre capital próprio no valor total de R$ 159.245 (R$ 38.006 de juros
sobre o capital próprio e R$ 121.239 de dividendos). Em 31 de março de 2019, a Companhia propôs a
destinação de R$ 79.402 para a conta de dividendos adicionais propostos 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 demonstrações financeiras da Companhia,
sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia geral, calculada nos termos da referida Lei, em espe-
cial no que tange ao disposto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada: 20192019201920192019 20182018201820182018
Lucro líquido do exercício 441.743 470.084
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.099 1.035
Base de cálculo dos dividendos 442.842 471.119
Dividendos aprovados antes do final do exercício 245.422 364.635
Dividendos propostos após o final do exercício 79.402 52.902
Adoção CPC 47 66.003 -
Juros sobre o capital próprio aprovados antes do final do exercício 38.006 53.582
Juros sobre o capital próprio propostos após o final do exercício 14.009 -
Remuneração total dos acionistas com base no lucro do exercício 442.842 471.119
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$ 118,83 126,42
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: 20192019201920192019 20182018201820182018
Receita bruta de serviços 2.633.343 2.604.171
Descontos (68.882) (91.929)
Tributos sobre serviços (230.434) (239.886)
Receita com partes relacionadas (nota 10) 6.826 9.905
Receita líquida de serviços 2.340.853 2.282.261
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 2019 e 31 de março de 2018, a Companhia
efetuou contribuição de R$ 6.040 e R$ 6.362, 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 2019 e 31 de março de 2018, a
Companhia efetuou contribuições de R$ 33.446 e R$ 30.346, 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:

Valor ContábilValor ContábilValor ContábilValor ContábilValor Contábil Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo
31 de março de 201931 de março de 201931 de março de 201931 de março de 201931 de março de 2019 CustoCustoCustoCustoCusto Outros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota amortizadoamortizadoamortizadoamortizadoamortizado financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5 225.530 - 225.530 ----- 225.530 -----
Contas a receber de clientes 6 468.069 - 468.069 ----- 468.069 -----

693.599693.599693.599693.599693.599 ----- 693.599693.599693.599693.599693.599 - 693.599 -
Passivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justo
Fornecedores 13 - 187.943 187.943 ----- 187.943 -----
Contas a pagar 10 - 3.766 3.766 ----- 3.766 -----

----- 191.709191.709191.709191.709191.709 191.709191.709191.709191.709191.709 - 191.709 -
Valor ContábilValor ContábilValor ContábilValor ContábilValor Contábil Valor justoValor justoValor justoValor justoValor justo

31 de março de 201831 de março de 201831 de março de 201831 de março de 201831 de março de 2018 CustoCustoCustoCustoCusto Outros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivosOutros passivos NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível NívelNívelNívelNívelNível
Em milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de ReaisEm milhares de Reais NotaNotaNotaNotaNota amortizadoamortizadoamortizadoamortizadoamortizado financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros TotalTotalTotalTotalTotal 11111 22222 33333
Ativos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros nãoAtivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao 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 financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros nãoPassivos financeiros não

mensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados ao valor justomensurados 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 - 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 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 31/03/201831/03/201831/03/201831/03/201831/03/2018
Caixa e equivalentes de caixa 5 225.530 88.963
Contas a receber de clientes 6 468.069 467.414

693.599 556.377
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 Fundos de investimento em renda fixa e
Certificados de Depósitos Bancários CDBs, existem bancos pré-aprovados com os quais a Companhia
pode decidir por investir. Tais bancos possuem uma classificação de risco (rating) local mínima - apro-
vado em comitê de tesouraria - para serem elegíveis a aplicações, sendo estas classificações de risco
locais calculadas por agências de classificação de risco independentes e atuantes no mercado brasi-
leiro. 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 inves-
tidos possuem, em sua carteira, principalmente, títulos públicos federais que possuem risco de crédi-
to 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 mu-
dança em algum componente de risco de mercado. A Companhia acredita que o seu patrimônio líquido
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
financeira de um ativo possa ser neutralizada por uma desvalorização de outro ativo. b. Risco deb. Risco deb. Risco deb. Risco deb. Risco de
liquidez - liquidez - liquidez - liquidez - liquidez - É um risco da Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus com-
promissos financeiros, 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 esta-
belecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pelo de-
partamento 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 fai-
xas de vencimento, 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 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019Em 31 de março de 2019
Fornecedores 187.943 187.943 - -
Empréstimos 838.659 38.659 - 800.000

1.026.602 226.602 - 800.000
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
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 2019 e 2018 podem ser assim sumariados: 20192019201920192019 20182018201820182018
Total dos empréstimos (Nota 14) (*) 838.659 838.659
Menos - caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (225.530) (88.963)

Dívida líquida 613.129 749.696
Total do patrimônio líquido 924.625 887.343
Total do capital 1.537.754 1.637.039
Índice de alavancagem financeira - % 40 46
(*) 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. Risco dec. Risco dec. Risco dec. Risco dec. Risco de
Mercado - Mercado - Mercado - Mercado - Mercado - Exposição à moeda estrangeira - Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incor-
rer em perdas em função de flutuações de taxas de juros, que reduzem os rendimentos auferidos com as
aplicações financeiras. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o obje-
tivo de avaliar a eventual necessidade de ajustar a sua estratégia de investimentos para proteger-se
contra o risco de volatilidade dessas taxas. Em alguns casos, a carteira dos fundos investidos é compos-
ta exclusivamente de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), que são títulos públicos federais cujos rendi-
mentos são vinculados à variação da taxa Selic; nestes casos, considera-se o risco destes investimentos
serem neutralizados em relação à variação da taxa de juros. A exposição da Empresa ao risco de moeda
estrangeira foi a seguinte - base em valores nominais: 20192019201920192019 20182018201820182018
Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)Contas a pagar - partes relacionadas em moeda estrangeira (valores em reais)
USD - 3,8885 1.057 49.926
GBP - 5,0770 120 70
EUR - 4,3666 5 -

1.182 49.996
Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras - FY19Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras - FY19Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras - FY19Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras - FY19Taxa de fechamento na data das demonstrações financeiras - FY19
USD - 3,8885 GBP - 5,0770 EUR - 4,3666

Análise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbioAnálise de sensibilidade taxa de câmbio
CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda 31/03/201931/03/201931/03/201931/03/201931/03/2019 ProvávelProvávelProvávelProvávelProvável 25%25%25%25%25% -25%-25%-25%-25%-25%
Em 31 de março de 2019 USD 3,8885 3,9453 4,9 3,0
Em 31 de março de 2019 GBP 5,0770 5,1419 6,4 3,9
Em 31 de março de 2019 EUR 4,3666 4,4177 5,5 3,3
Considerando o cenário acima o prejuízo do exercício seria afetado como segue:
Exposição bruta emExposição bruta emExposição bruta emExposição bruta emExposição bruta em CenáriosCenáriosCenáriosCenáriosCenários
moeda estrangeiramoeda estrangeiramoeda estrangeiramoeda estrangeiramoeda estrangeira Fator de riscoFator de riscoFator de riscoFator de riscoFator de risco ProvávelProvávelProvávelProvávelProvável 25%25%25%25%25% -25%-25%-25%-25%-25%
Contas a pagar partes relacionadas USD 4 57 (85)
Contas a pagar partes relacionadas GBP - 5 (7)
Contas a pagar partes relacionadas EUR - - -
Efeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiroEfeito no instrumento financeiro 44444 6262626262 (93)(93)(93)(93)(93)
d. Derivativos - d. Derivativos - d. Derivativos - d. Derivativos - d. Derivativos - 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 20192019201920192019 20182018201820182018
Donativos e contribuições (616) (1.214)
Despesas de licenças - partes relacionadas (nota 10) (8.952) (2.585)
Lucro ou prejuízo na venda de negócios (81.589) -
Outros 429 1.706

(90.728) (2.093)
23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza23 Despesas por natureza 20192019201920192019 20182018201820182018
Gastos com pessoal (528.096) (532.808)
Serviços de terceiros (123.229) (102.090)
Correspondências (205.017) (246.665)
Depreciação e amortização (271.661) (252.986)
Manutenção (115.931) (111.517)
Comissões a terceiros e outros dispêndios de vendas (30.736) (25.181)
Água, esgoto, energia, condomínio e IPTU (10.317) (8.916)
Provisão para perdas com clientes (30.814) (18.839)
Propaganda e publicidade (20.234) (21.427)
Comunicação (10.328) (4.011)
Jurídicas (20.989) (9.426)
Transporte e viagens (10.638) (10.472)
Aluguéis (7.764) (9.868)
Eventos (43.800) (23.711)
Despesas administrativas e gerais - partes relacionadas (Nota 10) (28.060) (103.824)
Outros (6.677) (18.573)

(1.464.291) (1.500.313)
Custo dos serviços prestados (724.504) (769.118)
Despesas com vendas (215.152) (170.845)
Despesas gerais e administrativas (524.635) (560.350)

(1.464.291) (1.500.313)
24 Despesas financeiras líquidas24 Despesas financeiras líquidas24 Despesas financeiras líquidas24 Despesas financeiras líquidas24 Despesas financeiras líquidas 20192019201920192019 20182018201820182018
Despesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeirasDespesas financeiras
Juros passivos (161) (266)
Variações cambiais passivas (21.952) (1.440)
Juros sobre empréstimos - partes relacionadas (nota 10) (107.716) (110.726)
Outros (14.926) (14.842)

(144.755) (127.274)
Receitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeirasReceitas financeiras
Rendimento sobre aplicações financeiras 6.112 7.554
Variações cambiais ativas 16.035 15.607
Outras receitas - partes relacionadas (nota 10) 61 720
Juros ativos 2.173 1.481
Outros 23 50

24.404 25.412
Despesas financeiras líquidas (120.351) (101.862)
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 2019, a Companhia tinha as seguintes princi-
pais apólices de seguro contratadas com terceiros:
RamosRamosRamosRamosRamos Importâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradasImportâncias seguradas
Bens do imobilizado 338.524
Responsabilidade civil 57.124

...continuação
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros eRelatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Aos Conselheiros e
Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. Diretores da Serasa S.A. São Paulo - SP - Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
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nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor 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 audi-

toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-Responsabilidades da admi-
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quada 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 frau-
de ou erro.Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção 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 de-
monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Responsabilidades dos auditores 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 relató-
rio 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 toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras.Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos 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 obte-
mos 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 represen-
tações falsas intencionais.- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.- Avaliamos a ade-
quação 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 significati-
va em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações 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 demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de maio de 2019
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Château de Villandry, último dos castelos da região a ser erguido 

durante o Renascimento francês, em 1536. 

Vale do Loire reúne 
castelos e vilarejos 
renascentistas no 
norte da França

Divulgação

A combinação do maior rio da 
França com vilarejos, castelos, 
igrejas românicas e paisagens 
verdes faz do Vale do Loire uma 
viagem de sonho. O conjunto que 
se estende por 280 quilômetros 
entre Sully-sur-Loire e Chalonnes 
é Patrimônio Mundial reconheci-
do pela Unesco. Não apenas pela 
herança cultural e arquitetônica, 
mas por seu valor histórico. O 
destino exibe a esplendor de uma 
França renascentista.

A partir da metade do século 
15, Leonardo Da Vinci e outros 
tantos artistas foram levados 
da Itália para o Vale do Loire 
por reis franceses. O italiano 
passou os últimos anos de vida 
no Château de Clos Lucé — em 
2019, eventos no Loire e em Paris 
relembram os 500 anos da morte 
de Da Vinci. Clos Lucé é um solar 
próximo ao Château d’Amboise, 
imponente castelo real datado de 
1495, onde vivia o rei Francisco I, 
responsável pelo convite ao gênio 
para morar na região.

No Château de Villandry — 
último dos castelos da região 
a ser erguido durante o Re-
nascimento francês, em 1536 
—, os jardins são um aspecto 
marcante diante da construção, 

por sua estética e simetria. En-
tre os castelos do Vale do Loire, 
destaca-se ainda o Château de 
Chambord, o maior da região, 
com 60 quartos abertos ao pú-
blico e acervo de 4.500 objetos 
de arte. A escadaria da “revolu-
ção dupla”, engenhosa criação 
de Da Vinci em espiral, permite 
que duas pessoas subam por 
lados diferentes, sem se cruzar.

Pelas terras que o Rio Loire 
atravessa há em torno de 20 
castelos para se visitar. Um dos 
roteiros da Françatur percorre o 
Loire de barco e, em uma de suas 
paradas, a embarcação passa sob 
os arcos da ponte do Château de 
Chenonceau, antes de atracar em 
Chisseaux. Datado de 1513, este 
castelo foi a residência favorita 
da rainha Catarina de Médici, 
mas diferentes fi guras femininas 
marcaram a sua história, o que o 
levou a ser chamado também de 
“Castelo das Damas”. Lá, o pro-
grama da Françatur que combina 
Loire com Mont Saint-Michel 
e Normandia ainda inclui uma 
degustação de vinho na Cave 
des Dômes. 

Fonte e mais informações: 
(www.francatur.com.br).

Como acontece todos os meses, na 
segunda segunda-feira do mês, em 
hotel na região da Paulista, acon-

teceu ontem (10) o almoço da Academia 
Paulista de Jornalismo (APJ), que reuniu 

personalidades do universo da comunica-
ção paulistana. Entre eles, Salomão Esper, 
Sinésio Siqueira Filho, Filomena Saleme e 
Randolpho Marques Lobato, Luiz Fernando 
Magliocca, Israel Souza Lima, Pedro Vaz, 

Geraldo Nunes, Roberto Maurício Geno-
fre, José Leonil Lobato, Sergio Barbalho, 
Ferrentini, Antônio Aggio Junior, Afanásio 
Jazadj, Zancopé Simões, Sérgio Cunha e 
Fábio Siqueira.

Reunião da Academia Paulista de Jornalismo
Acervo Geraldo Nunes

Thais Lima (*)

Quando ingressamos no mundo corpora-
tivo, depois de um certo tempo começamos 
a sonhar com as posições de liderança e 
de gestão.

Acontece que nem sempre somos pre-
parados pela empresa ou mesmo pelas 
faculdades e cursos que fazemos para 
assumir essa posição.

Desenvolvemos de forma profunda as 
nossas habilidades técnicas e acabamos 
nos esquecendo de cuidar das habilidades 
comportamentais, como por exemplo, a 
liderança. A verdade é que delegar não é 
fácil. Não é nada fácil.

Por isso, a primeira pergunta sobre a ver-
dade da delegação é: você assume alguma 
atividade que poderia ser feita por outra 
pessoa por medo do prazo ou dos erros que 

podem ser cometidos por esse membro? 
Para delegar precisamos ter a habilidade 
de ensinar, de compilar e passar de forma 
didática tudo que aprendemos.

Delegar também é um ato desprendi-
mento, de deixar alguém fazer algo que 
por tantos anos foi responsabilidade sua 
e que você sabe fazer, provavelmente com 
maestria. Delegar também é um ato de 
confi ança. Confi ança na outra pessoa que 
ela fará um bom trabalho, confi ança nas 
suas capacidades. Que não é aquela de-
terminada atividade de defi ne o seu valor 
ou o profi ssional quem você é.

A segunda pergunta é: Quando você 
pede para uma pessoa fazer alguma coisa, 
você fala o resultado esperado ou como 
a atividade deve ser feita? A verdade 
é que exatamente por você ter tantas 
competências agora você está tendo uma 

oportunidade de gerenciar pessoas. Essa 
é uma nova etapa que irá demandar novas 
habilidades, funções e responsabilidades e 
é preciso deixar ir aquilo que não faz mais 
parte da descrição e das expectativas do 
seu novo cargo.

Quanto trabalho você tem levado para 
casa ou quantos dias da semana você 
tem fi cado no escritório até mais tarde? 
Somente acumular as atividades pode 
efetivamente comprometer a qualidade das 
novas entregas que são esperadas, pode 
limitar o seu crescimento pois todos nós 
temos um limite de produção.

Portanto, pratique! Tenha clareza dos 
seus objetivos e de que quanto mais você 
cresce, mais as pessoas ao seu redor po-
derão crescer.

 
(*) - É desenvolvedora e estrategista de carreiras.

A verdade sobre delegar atividades
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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Junho de 2019. 
Dia de Santa Adelaide, Santa Paula Frassinetti, São Parísio, São Barnabé 

Apóstolo, e Dia do Anjo Laoviah, cuja virtude é o amor. Dia da Marinha Bra-

sileira, Dia da Televisão, e Dia do Educador Sanitário. Hoje aniversaria o 
ator, diretor e produtor Reginaldo Faria que faz 82 anos, o treinador de futebol 
Mano Menezes que nasceu em 1962, a atriz Isabela Garcia que chega aos 52  
anos e a jornalista Carla Vilhena nascida em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau cresce e evolui espiritualmente através do 

afeto e da atenção que dispensa aos que o rodeiam. Isto lhe possibilita serenidade 
para enfrentar os desafi os e, portanto, boas possibilidades de sucesso em seus 
empreendimentos pessoais. Deve lembrar-se de que é crescendo individualmente 
que enriquece sempre os seus relacionamentos sociais e amorosos. Tem um 
forte desejo de ser honesto, consegue ser sutil e direto ao mesmo tempo. No 
lado negativo precisa superar a tendência de se irritar, pois isso pode arruinar 
o seu charme e afastá-lo dos outros.

Magia dos sonhos
CARÍCIA – Dada ou trocada: afeto correspondido, 

benefícios que lhe agradecerão. Feita por mulher jovem: 
prazer seguido de mágoa. Acariciar alguém: ventura. Se 
acariciado (a) por crianças: alegrias. Números de sorte:  
18, 31, 33, 55, 56 e 57.

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

Esta terça é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua plena em Libra favorece o início de relacionamentos que se pretendem 

sejam duradouros. Será favorável realizar tarefas ou estudos em lugares mais agitados, tanto sociais como familiares. Bom 

dia para trabalhos na rua ou que precisem de muitos deslocamentos. O melhor é se dedicar atenção as pessoas e conquistar a 

admiração daqueles com quem convive, no trabalho e na vida social. Com a Lua plena em Libra bom para o início de relacio-

namentos que se pretendem sejam duradouros.  Logo alcançará o que deseja, mas precisa agir de uma forma prática e direta. 
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Estará mais sensível e cheio de 
sentimentos que podem levar a 
desentendimentos durante esta 
terça-feira. Com a Lua em Libra 
deve dedicar atenção as pessoas e 
conquistar a admiração daqueles 
com quem convive, no trabalho e na 
vida social. 56/956 – branco.

Dia para manter a rotinas e evitar 
mudanças em seus projetos que 
podem sofrer difi culdades. Viagens 
e passeios de última hora podem ser 
feitos durante todo o dia. De todo 
modo, fi cará mais fácil estimular o 
desejo e apimentar o romance na 
intimidade. 72/372 – Azul.

Mesmo fazendo valer sua vontade 
veja se está correto ao tomar uma 
atitude, e não tenha pressa para 
decidir-se nada, já que esta será a 
grande inimiga. Não deve desistir 
de um projeto que dará certo após 
o aniversário. No trabalho, a capa-
cidade de liderança cresce e o ritmo 
acelera. 53/553 – Amarelo.

Veja a realidade da vida como ela 
realmente é e prepare-se para boas 
novas que devem chegar logo. Evite 
fugir dos seus problemas, pois as 
soluções virão de forma prática de-
pois que o Sol entrar em seu signo. 
Priorize as tarefas de curto prazo, 
que dependem apenas de você.  
96/696 – Cinza.

Irá melhorar a convivência com as 
pessoas mantendo a calma e a paciên-
cia diante das difi culdades. Veja se 
os objetivos estão sendo cumpridos 
e faça valer sua vontade. Mas é bom 
estar atento para não atropelar o par-
ceiro ao tomar atitudes impensadas. 
42/342 – Amarelo.

Controle os fortes sentimentos que 
estão sendo despertados, evitem 
a melancolia e a tristeza. A Lua 
em Libra assuma compromissos 
que exijam decisões importantes. 
Procure ser mais meticuloso nas 
suas escolhas, mas sem exagerar. 
65/665 – Verde. 

Dose as emoções, estabilizando as 
relações para que tudo caminhe mui-
to bem e consiga o que quer. Tenha 
atenção com o que diz respeito a sua 
vida sentimental e afetiva. O dia é 
ótimo para a vida social e fi cará mais 
fácil estimular o desejo e o romance. 
35/235 – Bege.

O dia deve ser levado dentro da ro-
tina, mantendo a alegria e otimismo. 
Não deixe de valorizar a ajuda de 
alguém, pois precisa de apoio aos 
seus planos para que possam se 
realizar. Esteja certo que sozinho 
poderá muito pouco, precisa da 
ajuda dos outros. 89/489 – Violeta.

Evite prometer aquilo que não pode 
cumprir, para não se arrepender mais 
tarde por suas palavras. A Lua libria-
na ajuda nas relações e amizades e 
para a coqnuii9sta de novos amigos. 
Use de força de vontade e muita 
disposição para festejar no fi nal do 
dia com quem ama. 57/757 – Marrom.

O meio deste ano será de novida-
des através de contatos sociais e 
profissionais que prometem ser 
intensos. O momento é bom para os 
negócios em andamento e a solução 
de problemas antigos. Mantenha ro-
tina evitando questões importantes. 
52/952 – Cinza.

Controle seus impulsos e procure 
viver a vida do jeito que ela se 
apresenta sem ilusões. Com a Lua 
plena em Libra bom para o início de 
relacionamentos que se pretendem 
sejam duradouros.  Logo alcançará 
o que deseja, mas precisa agir de 
uma forma prática e direta. 92/692 
– Violeta.

Simpatias que funcionam
ARRUMAR NAMORADO LOGO Coloque a imagem 

do Santo Antônio debaixo de sua cama, durante três noites 
seguidas, e antes de dormir imagin e o teu corpo rodeado 
por uma luz rosada. Na manhã do quarto dia, prepare um 
banho de casca de maçã com uma colherada de mel. Você vai 
conhecer rapidamente uma pessoa muito especial. Comece 
no dia de Santo Antônio ou no dia 13 de qualquer mês.

Procure dar mais afeto para a pessoa 
amada e não queira que prevaleça 
sua vontade. A atenção dada às pes-
soas lhe será retribuída. Receberá 
em breve o que der aos outros em 
dobro, por isso mostre solidariedade 
para com seu próximo e ganhe mais. 
12/112 – Branco.
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Faz a 
resistên-

cia da
corrente

Tubérculo 
semelhan-

te ao
inhame

Atriz cario-
ca casada
com Tony
Belotto

(?) variado:
cardápio de
refeições
caseiras

Qualidade
do objeto
valioso no

leilão

Chá, em
inglês

Nome
frequente

entre
iranianos

Os partici-
pantes da

festa

Erico Ve-
rissimo,
escritor
gaúcho

Rondônia
(sigla)

(?)
abaixo:
desabar

Prática
alimentar
em spas

Lembrar 
a dívida

"As (?) de
Avalon",
saga dos

anos 1980 

Riqueza
mineral
do Chile

A mulher
da rela-

ção extra-
conjugal

Catedral
da (?),
atração

paulistana

Formato
do sorriso
do Smiley

(web)

Letra-
símbolo

da vitória

Raça zebu

Possibilidade comen-
tada por Maju, no 

"Jornal Nacional" (TV)
Estouro 

Tipo de
vinho

Endereço
(abrev.)

(?)-Codi, centro de
tortura onde morreu
o jornalista Vladimir

Herzog (1975)

Reflexo
acústico
Veteriná- 
ria (abrev.)

Insígnia;
emblema

Possuir

Pedido de
socorro
utilizado
de 1906 
a 1999

Jardim, em inglês

Fato mais importante
de um período

Escova,
em inglês
Amor de
Julieta

Navio de 
cabotagem

(BR)

Deficiên-
cia do

fumante
em

qualquer
esporte

Jogo com
revólver
que pode
ser fatal

Incólumes
(?)

Farrow,
atriz de 

"Simples-
mente
Alice"
(Cin.)

3/tea. 4/cará. 5/brush. 6/garden. 9/malu mader. 15/previsão de chuva.

MERGULHO NA BELEZA.

Inspiração diária de Kate Spreckley

Em tempos de mudanças e transformações profundas, é importante 
ter tempo para se interiorizar, respirar no momento e remover todas 
as distrações para que a clareza possa surgir. Essa clareza pode ser 
clareza de pensamento, de sentimento ou, ainda, clareza sobre qual 
deve ser o nosso próximo passo. Isso nos dá a oportunidade de avançar 
de maneira relaxada e ancorada. A energia que chega é imprevisível 
e volátil, intensifi cando a necessidade de mudança e transformação, 
interna e externamente. A energia potente deste tempo está iniciando 
um novo ciclo de vida signifi cativo e o fi m de qualquer desconexão entre 
suas realidades internas e externas. Não deixe suas dúvidas dissuadi-lo 
ou mantê-lo ligado ao passado. Esta é a hora de mergulhar na beleza 
do desconhecido e descobrir o grande potencial do seu eu plenamente 
realizado. Um novo propósito está disponível para você agora. Não 
resista às mudanças abruptas que podem ocorrer de repente em sua 
vida. Confi e na fl uidez da vida. Lembre-se de que a mudança se refere 
ao fl uxo e refl uxo dos ciclos de vida. Muito amor. Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

 Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MENSAL
Empresa pode efetuar a distribuição antecipada dos lucros mensal-
mente aos sócios, existe limites, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA SEM ATIVIDADE PODE RECOLHER O INSS COMO 
AUTÔNOMO NESSE PERÍODO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que poderá ser feito o recolhimento previdenciário na 
qualidade de autônomo desde que de fato exerça atividade como 
autônomo pois poderá ser pedido provas de prestação de serviço como 
autônomo junto a Previdência Social.

PRAZO PARA CONVOCAÇÃO DO INTERMITENTE
Qual o prazo legal para convocação do funcionário contratado em 
regime intermitente e suas respectivas multas? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA EFD-REINF DO CONDOMÍNIO
Qual o prazo para entrega da EFD-Reinf do condomínio com retenção 
de INSS sobre serviços tomados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE ALTERAR O HORÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE 
44 HORAS PARA 36 HORAS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que qualquer alteração contratual deverá ser feito um 
adendo ao contrato de trabalho e na ficha de trabalho. Portanto, esta 
mudança de horário deverá constar no contrato e na ficha de trabalho.

ACIDENTE DURANTE EXPERIÊNCIA
Funcionário na função de motorista durante a experiência sofre 
acidente pelo motivo de embriaguez comprovada no teste do 
bafômetro e foi encaminhado para o INSS, como proceder com o con-
trato? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

São Paulo aparece entre as cidades inovadoras “emergentes”.

A pesquisa global Innova-
tion Geographies da JLL 
(Jones Lang LaSalle)  

mostrou que as cidades mais 
inovadoras e com maior con-
centração de talentos do mundo 
apresentaram crescimento 
econômico e desenvolvimento 
imobiliário mais rápido e mais 
vigoroso na última década.

Para realizar o estudo, a 
JLL, uma das uma das maiores 
consultorias imobiliárias do 
mundo, analisou 109 cidades 
ao redor do mundo e separou 
em rankings das que possuem 
ecossistemas de inovação mais 
sofi sticados e aquelas de capi-
tal humano com maior talento 
para inovação, utilizando indi-
cadores como investimentos 
em empresas de tecnologia, 
número de patentes, níveis de 
escolaridade, empregos ligados 
à tecnologia, atração de capital, 
entre outros. 

A cidade de São Francisco 
lidera entre as mais inovadoras 
do mundo, seguida pelo trio 
asiático: Tóquio (2º lugar), 
Cingapura (3º) e Pequim (4º). 
Na sequência, entre as 10 pri-
meiras, vêm: Londres, San José, 

São Paulo no ranking das 
cidades mais inovadoras

Foram analisadas 109 cidades ao redor do mundo separadas em rankings das que possuem ecossistemas 
de inovação mais sofi sticados e aquelas de capital humano com maior talento para inovação
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Paris, Nova Iorque, Boston e 
Seul. Já no ranking entre as 10 
cidades que mais concentram 
talento inovador, Londres apa-
rece na liderança, seguida por: 
São Francisco, Washington, San 
Jose, Seattle, Boston, Sydney, 

Paris, Oslo e Melbourne.
São Paulo aparece entre as ci-

dades inovadoras “emergentes”, 
categoria que indica que a região 
apresenta desempenho rela-
tivamente forte em inovação, 
mas está atrasada em talentos. 

A capital paulistana é a única 
da América do Sul a fi gurar no 
ranking que inclui também as 
metrópoles de Osaka e Dubai 
entre as emergentes.

 
Fonte e mais informações (www.jll.com.br).

O quadro “Salvator Mundi”, atribuído a 
Leonardo da Vinci e vendido a um com-
prador misterioso pelo valor recorde de 
US$ 450,3 milhões em novembro de 2017, 
estaria em um iate de luxo do príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed 
bin Salman, também conhecido pela sigla 
“MbS”. A informação é do site Artnet, que 
cita duas fontes “envolvidas na transação”.  
O governo da Arábia Saudita não confi rmou 
o paradeiro da pintura, que seria destinada 
a uma fi lial do Museu do Louvre em Abu 
Dhabi, mas está desaparecida desde que 
deixou a casa de leilões Christie’s, em 
Nova York. 

“Salvator Mundi”, que retrata Jesus Cris-
to com uma bola de vidro na mão, estaria 
como decoração no iate Serena, de 134 
metros de comprimento. Segundo o Art-

net, o quadro fi cará na embarcação até a 
Arábia Saudita concluir um centro cultural 
na região de Al-Ula. A tela foi adquirida de 
forma anônima, mas diversas reportagens 
já identifi caram que o comprador é um 
príncipe saudita ligado a MbS, líder “de 
facto” do país. 

No fi m do ano passado, o departamento 
de cultura de Abu Dhabi cancelou sem dar 
explicações uma exposição de “Salvator 
Mundi”, e o jornal The New York Times 
especula que o próprio Bin Salman teria 
desistido de emprestar a obra. Outra 
hipótese é que o proprietário tema o es-
crutínio do público e de especialistas, já 
que a atribuição do quadro a Da Vinci é 
contestada - há estudos que dão sua autoria 
para o ateliê do gênio renascentista, e não 
para ele isoladamente (ANSA).

“Salvator Mundi” foi leiloado em 2017 por 

US$ 450,3 milhões. 

“Salvator Mundi” estaria em iate de príncipe saudita
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Você sabia que nem toda infecção 
precisa de antibiótico? No Brasil, 

vivemos a "cultura do antibiótico", 
na qual pacientes esperam receber o 
medicamento e médicos banalizam sua 
prescrição. No entanto, febres, resfria-
dos e gripes, por exemplo, não indicam 
necessariamente o seu uso.

“O corpo humano carrega trilhões de 
bactérias e, ao longo da vida, teremos 
contato com outros milhares de vírus. 
Felizmente, a maioria desses micro-
-organismos não nos traz qualquer pro-
blema, entretanto, alguns deles podem 
comprometer seriamente nossa saú-
de.”, explica Dra. Rosana Richtmann, 
infectologista da CCIH do Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas.

Infecções são situações comuns no dia 
a dia, portanto é importante entender 
como ocorrem e quais os sintomas e 
tratamentos corretos. Podemos dividi-
-las entre virais e bacterianas. As in-
fecções virais são causadas por vírus 
e, geralmente, a melhora costuma ser 
espontânea, em algumas semanas, sem 
necessidade de tratamento específico. 

Já as bacterianas são causadas por 
bactérias, que geralmente precisam de 
tratamento específico.

“No caso de doenças causadas por 
bactérias, o tratamento é feito com an-
tibióticos. Como há diferentes tipos de 
bactérias que ocasionam os mais diver-
sos tipos de infecções, o ideal é que seja 
feita uma avaliação médica prévia para 
identificar qual tipo de micro-organismo 
está causando a infecção para, então, 
indicar a medicação adequada e ter 
um resultado efetivo. Vale lembrar que 
o tempo de tratamento dependerá da 
doença, da gravidade e do medicamento 
utilizado e todas essas questões são de-
terminadas pelo profissional de saúde.”, 
esclarece Dra. Rosana Richtmann.

Em contrapartida, o uso indiscrimi-
nado de antibióticos por instituições de 
saúde e pela população é um fator que 
contribui para a disseminação da resis-
tência bacteriana. O uso de antibióticos, 
por mais apropriado que seja, contribui 
para o desenvolvimento da resistência 
a esse tipo de medicamento, mas o 
uso desnecessário e excessivo desses 

Proxismed

O uso indiscriminado de antibióticos por instituições de saúde e pela população é um 
fator que contribui para a disseminação da resistência bacteriana.

fármacos torna-a pior. A administração 
correta de antibióticos eficazes, somada 
a um programa abrangente de controle 
das infecções, tem mostrado limitar a 
ocorrência e a transmissão de bactérias 
resistentes a antibióticos.

“A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) apontou a resistência bacteriana 
como a 5ª ameaça à saúde global. É ur-
gente quebrarmos os estigmas da cultura 
do antibiótico e munirmos o paciente de 
informações e argumentos para ele enten-
der que não prescrever antibióticos trará 
benefícios no curto e no longo prazos”, 
finaliza Dra. Richtmann.

Uso consciente de antibiótico: entenda as diferenças entre 
as infecções e quando usar esse tipo de medicamento
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Especial

A jabuticaba contém, em sua 
casca, propriedades que, ao serem 
inseridas na formulação de um 
suplemento alimentar, trazem 
benefícios para a saúde, podendo 
ser efi cazes no controle do peso e 
utilizadas para prevenir doenças, 
entre as quais a infl amação da 
próstata

Carolina Octaviano/Jornal da Unicamp

Esta é a aposta da startup Rubian Extratos, graduada 
pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
da Unicamp (Incamp) e que licenciou, recente-

mente e em caráter não exclusivo, uma composição de 
extrato da casca da jabuticaba, para administração oral, 
desenvolvida na Faculdade de Engenharia de Alimentos 
(FEA) da Unicamp.

A nova composição contém propriedades antioxidantes 
e anti-infl amatórias, com efi cácia no combate ao aumento 
do colesterol e à multiplicação de células cancerígenas, 
além de dispor de capacidade 
para modular o metabolismo 
hormonal e de glicose. Den-
tre os resultados alcançados 
nos testes laboratoriais, es-
tão ainda o auxílio na perda 
ou não ganho de peso e na 
prevenção da infl amação da 
próstata. 

“A Rubian está traba-
lhando na implantação 
desta tecnologia através 
do desenvolvimento de um 
produto classificado como 
Suplemento Alimentar, que 
deverá atender requisitos 
específicos determinados 
pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) e outros órgãos competen-
tes”, afirma Eduardo Aledo, sócio fundador da empresa.

Buscando fornecer um suplemento alimentar para 
farmácias de manipulação e uso industrial (com modelo 
de negócio ancorado no Business to Business, ou B2B), 
Aledo conta que o produto deve chegar ao mercado 
até meados de 2020. Além da autorização dos órgãos 
regulatórios, ainda é necessário o desenvolvimento do 
processo em maior escala, assim como a realização de 
estudos toxicológicos e de embalagem. 

O intuito é que o produto seja oferecido de maneira 

Extrato de 
jabuticaba 
pode 
prevenir 
doenças

Foto: Ruralpecuaria/Reprodução

segura ao consumidor final. “Existe todo um processo 
com metodologias científicas com o objetivo de se prover 
eficácia com total segurança aos usuários”, completa. 
A tecnologia foi desenvolvida pelo professor Mário Ro-
berto Maróstica Júnior, da Engenharia de Alimentos, 
em conjunto com a professora Valeria H. Alves Cagnon 
Quitete. 

“O grande diferencial desta tecnologia se baseia no as-
pecto nutracêutico do produto. Existem medicamentos 
que combatem a obesidade e câncer de próstata, mas os 
efeitos colaterais nem sempre são desprezíveis. Nosso 
extrato, nos estudos realizados em escala laboratorial, 

mostrou excelente efi cácia 
e não evidenciamos efeitos 
colaterais”, comenta o 
docente. 

A não-toxicidade, a au-
sência de efeitos colaterais 
nos testes in vivo e a obten-
ção de um extrato padro-
nizado com dois bioativos 
são pontos positivos da 
tecnologia. Aledo destaca 
duas principais motivações 
para o licenciamento: a 
qualidade de vida que o 
produto pode oferecer e o 
baixo impacto ambiental, 
uma vez que os bioativos 
naturais são obtidos por 

meio de processos limpos. 

O produto que está sendo desenvolvido pela startup 
busca também  trazer benefícios ambientais, uma vez 
que utilizará a casca da jabuticaba que seria descartada 
pela indústria alimentícia. “Neste projeto, em particular, 
iremos utilizar o resíduo da indústria de sucos e geleias 
como fonte de matéria-prima para o processo extrativo. 
São vários elementos que, no conjunto, enriquecem a 
proposta de valor para nossa sociedade”, defende Aledo.

O grupo de pesquisa do qual Maróstica é membro tem 
estudado os ativos da jabuticaba há uma década, anali-

sando as demandas e tendências do mercado de saúde e 
bem-estar. “Sempre estivemos atentos às novas tendências 
do mercado de alimentos funcionais, visando o público 
consumidor que se preocupa com o papel dos alimentos 
na saúde”, aponta o docente.

Também participaram do desenvolvimento da tecnologia, 
que contou com fi nanciamento da Fapesp) os pesquisa-
dores Valéria Helena Alves Cagnon Quitete, Celina de 
Almeida Lamas, Sabrina Alves Lenquiste, Félix Guillermo 
Reyes, Patrícia Aparecida Campos Braga e Andressa Mara 
 Baseggio. Anteriormente a este licenciamento, a Rubian, 

que atua no desenvolvimento de produtos e processos 
inovadores na área de bem-estar e saúde, também efe-
tuou a transferência de um processo de obtenção de óleo 
de urucum e de um processo de extração de compostos 
bioativos do bagaço de maracujá. 

Ambas tecnologias foram desenvolvidas na Unicamp e já 
passaram pelo Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE) da Fapesp, na fase 1. A iniciativa tem, 
entre suas contribuições, o papel de apoiar a pesquisa em 
Ciência e Tecnologia como instrumento para promover a 
inovação tecnológica e aumentar a competitividade das 
pesquisas empresas.

Além da autorização dos órgãos regulatórios, ainda é necessário o desenvolvimento do processo em maior 
escala, assim como a realização de estudos toxicológicos e de embalagem. 

Startup licencia composição desenvolvida na Faculdade 
de Engenharia de Alimentos.
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Professor Mário Roberto Maróstica Júnior e o extrato
de jabuticaba: propriedades antioxidantes e

anti-infl amatórias.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

A consultoria britânica 

Oxford Economics elaborou 

um ranking dos países 

emergentes que deverão 

apresentar os maiores 

crescimentos entre 2019 e 

2028. 

Índia, Filipinas, Indonésia e China 
lideram a lista, com taxas acima de 
5%. O Brasil, com expansão média 

estimada de 2%, não está entre os dez 
primeiros. A principal razão apontada 
para manter a onda asiática é o ganho 
de produtividade. A Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) apontou 
que, de 2006 a 2016, o Brasil teve o 
menor crescimento de produtividade 
quando comparado aos seus dez prin-
cipais parceiros comerciais. 

A baixa produtividade compro-
mete a competitividade. O último 
Relatório Global de Competitivida-
de do Fórum Econômico Mundial 
classifi ca-nos no 72º lugar entre 
140 países, com perda de mais três 
posições. Temos a maior burocra-
cia de toda a relação, e somos um 
dos países menos preparados para 
enfrentar a revolução tecnológica. 

O Brasil vem se esforçando nos 
últimos anos para chegar em 2038 
entre os 20 primeiros países desse 
ranking do Fórum Econômico. Ini-
ciativas como a criação do Programa 
de Parcerias de investimentos (PPI) 
e a reestruturação da Empresa de 
Planejamento e Logística desejam 
aumentar os investimentos no país, 
sem o que não existe aumento de 
produtividade e competitividade. 

Só que o atraso é grande. Nos últimos 
dez anos, não se têm investido mais de 
2% do PIB em infraestrutura. O esto-
que de capital de infraestrutura não 
passa de 35% do PIB, quando deveria 
ser o dobro. Temos que investir perto 
de 5% a.a. para atingirmos a meta. 
Para isso, devemos reduzir a rigidez do 
orçamento público e recuperar o equi-
líbrio fi scal, o que passa por reformas, 
especialmente a da Previdência, e por 
aumento da efi ciência do gasto público.

Acima de tudo, Brasília precisa 
estabelecer um pacto pelo Brasil, 
colocando os interesses do país acima 
dos de partidos ou corporações, se 
quisermos ter alguma esperança de 
que a onda asiática nos dê uma carona.

(*) - É empresário e coordenador do 
Movimento Brasil Efi ciente.

A onda asiática
Carlos Rodolfo Schneider (*)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010338-48. 2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abilio Luiz Ferreira, RG Nº 303.107.SE, CPF Nº 151.165.815-00, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
25.424,68 (agosto/2016). Referente às da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 01, da 
Quadra LU, do Loteamento Terras de Sta Cristina II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina 
II). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz de Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.288-
75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041583-12. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos, CPF: 404.950.648-31, 
RG Nº 52532320 que Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança para 
recebimento da quantia de R$ 3.309,73, referente as despesas hospitalares. Estando a Ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009263-30. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Alessandro de Souza 
Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Batista De Carvalho Filho, Brasileiro, CPF 201.968  
168-40, com endereço à Rua Paraibuna, 295, Jardim Sao Dimas, CEP 12245-020, São José dos 
Campos-SP,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Abdo Carim Khaled Ghandour 
no valor de R$ 2.987,08, Referente ao cheque de Nº 000001 devolvido e não pago. 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José dos Campos, aos 09 de maio de 2019. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc:0238513-40.2006.8.26.0100. A Drª.Adriana Sachsida Garcia, 
Juíza de direito da 34ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Marcelo Rossi Arcas, CPF: 082.356. 
208-55 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 826,92, referente à prestação de serviços médico-
hospitalares. Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por 
meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertido de que 
terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contesta 
da 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43. 2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF 183.739.658-23,com endereço 
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo-SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. 
referente às da taxa de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles 
implementados do lote 02, da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente 
denominado Ninho Verde ll Eco Residence). 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 20 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. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais  

1. CONTEXTO OPERACIONAL: ORIGEM DAS RECEITAS - A Organização de Saú-
de com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, conforme seu estatuto 
social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe forem feitas por 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens próprios; c) 
rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas; d) indenizações, 
juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos 
prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM 
DAS DESPESAS - A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC 
constitui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da seguinte 
forma: a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos de administração e 
outros eventuais, bem como conservação, melhoria e ampliação do seu patrimônio; c) 
Benefícios concedidos a título gratuito, que importem encargos para o patrimônio so-
cial. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações 
Contábeis foram concluídas e autorizadas pela Administração para divulgação em 18 
de outubro de 2017, sendo elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de 
Contabilidade, considerando também os aspectos a serem observados por entidades 
sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de 
Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e em 
observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no 
que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. 
RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1. 
Reconhecimento das despesas e receitas - As despesas e receitas são reconhecidas, 
respeitando o Princípio da Competência, exceto as doações que são registradas no mo-
mento do efetivo recebimento. As receitas são registradas somente quando há aumento 
nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição 
no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 3.2. Estimativas 
contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-
TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julga-
mento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não 
havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível 
de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. A Adminis-
tração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos bens e direitos que 
compõe seu Ativo, motivo pelo qual não foram feitos testes de impairment para ajustes 
do valor de recuperação do ativo. 3.3. Moeda funcional e de apresentação – As de-
monstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Organização. 3.4. Ativo Circulante - O ativo circulante está demonstrado pelos valores 
de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao 
valor recuperável, com previsão de recuperação num período inferior a um exercício.  3.5. 
Caixa e Equivalentes de Caixa – Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC
CNPJ nº 62.277.207/0001-65

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO -  Valores expressos em Reais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Valores expressos em Reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

ATIVO 2016 2015
 CIRCULANTE 535.093,66 510.660,52 
 Caixa e equivalentes (nota 3.5) 828,63 80.879,77 
 Adiantamentos (nota 3.6) 476.812,24 324.618,26 
 Estoques (nota 3.7) 31.956,78 69.245,04 
 Outros créditos  (nota 3.8) 25.496,01 35.917,45 
 ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.016.192,73 61.989.748,62 
 Depósitos e cauções (nota 3.9) 222.495,09 112.706,69 
 Investimentos - 4.644,67 
 Tangível líquido (nota 3.10) 60.670.987,47 59.737.506,39 
 Intangível líquido (nota 3.10) 2.122.710,17 2.134.890,87 

TOTAL ATIVO 63.551.286,39 62.500.409,14 

PASSIVO 2016 2015
 CIRCULANTE 14.008.764,38 27.621.044,34 
 Salários e encargos sociais (nota 3.12) 890.521,99 1.156.146,45 
 Provisões sociais e encargos (nota 3.12) 97.818,26 132.869,22 
 Fornecedores (nota 3.13) 221.008,66 11.894.273,04 
 Empréstimos e financiamentos (nota 3.14) - 1.039.368,33 
 Impostos, taxas e contribuições a pagar (nota 3.15) 458.530,74 1.144.592,03 
 Parcelamento de impostos (nota 3.16) 3.487.648,23 2.984.621,82 
 Contas a pagar (nota 3.17) 8.830.101,71 9.245.708,97 
 Outras contas a pagar (nota 3.18) 23.134,79 23.464,48 
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 70.439.876,04 63.065.896,67 
 Parcelamento de impostos (nota 3.16) 15.254.784,00 11.300.590,31 
 Contingências trabalhistas e fiscais (nota 3.19) 55.185.092,04 51.765.306,36 
 PASSIVO A DESCOBERTO  (nota 3.20) (20.897.354,03) (28.186.531,87)
 Patrimônio social 20.000,01 20.000,01 
 Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968,34 50.109.968,34 
 Resultados acumulados (71.027.322,38) (78.316.500,22)
 (Déficits)/Superávits de exercícios anteriores (78.316.500,22) (100.477.205,30)
 Ajustes patrimoniais 9.481.088,56 27.405.475,36 
 Resultado do período (2.191.910,72) (5.244.770,28)
 TOTAL PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO 63.551.286,39 62.500.409,14 

 2.016 2.015
 RECEITAS OPERACIONAIS 14.424.403,25 14.431.215,96
 Com atividades de saúde 11.046.910,45 9.665.215,13 
 Com convênios área da saúde 11.046.910,45 9.665.215,13 
 Outras receitas 3.377.492,80 4.766.000,83 
 Com educação - 8.005,01 
 Com taxas - 1.365,00 
 Outras receitas educacionais 8,28 -   
 Com locações 415.697,95 441.306,94 
 Com renúncia fiscal (nota 5.1) 734.386,63 858.092,76 
 Gratuidades (nota 5.3) 2.167.399,94 3.457.231,12 
 Trabalho voluntário ( nota 6) 60.000,00 -
 DESPESAS OPERACIONAIS 16.616.313,97 19.675.986,44 
 Pessoal 2.358.226,61 2.555.462,27 
 Serviços 3.751.040,67 2.622.519,16 
 Administrativas 3.837.217,14 5.358.142,55 
 Materiais 101.373,57 371.458,93 
 Tributárias 17.267,96 24.831,61 
 Depreciações e amortizações 1.268.995,29 1.923.948,39 
 Resultado financeiro líquido 2.320.406,16 2.504.299,65 
 Com renúncia fiscal (nota 5.1) 734.386,63 858.092,76 
 Gratuidades (nota 5.3) 2.167.399,94 3.457.231,12 
 Trabalho voluntário ( nota 6) 60.000,00 - 
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (2.191.910,72) (5.244.770,48)  Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit Acumulado Superávit (Déficit) Exercício Total 

 Saldo em 31/12/2014 20.000,01 50.109.968,34 (98.976.458,58) (1.500.746,72) (50.347.236,95)
 Ajustes patrimoniais (nota 3.20) - - 27.405.475,36 - 27.405.475,36 
 Déficit do exercício - - - (5.244.770,28) (5.244.770,28)
 Resultado do exercício anterior - - (1.500.746,72) 1.500.746,72 -   
 Saldo em 31/12/2015 20.000,01 50.109.968,34 (73.071.729,94) (5.244.770,28) (28.186.531,87)
 Ajustes patrimoniais (nota 3.20) - - 9.481.088,56 - 9.481.088,56 
 Déficit do exercício - - - (2.191.910,72) (2.191.910,72)
 Transferência do resultado exercício anterior - - (5.244.770,28) 5.244.770,28 -   
 Saldo em 31/12/2016 20.000,01 50.109.968,34 (68.835.411,66) (2.191.910,72) (20.897.354,03)

1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015

 a) Resultado líquido ajustado 8.558.173,13 24.084.653,47 
 (-) Superávit (déficit) líquido do exercício (2.191.910,72) (5.244.770,28)
 (+) Depreciação 1.268.995,29 1.923.948,39 
 (+/-) Ajuste patrimoniais 9.481.088,56 27.405.475,36 
 b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo 
 (circulante + não circulante) (214.272,68) 25.773,61 
 Acréscimo/Decréscimo de Créditos a Receber - circulante (152.193,98) (343.973,59)
 Acréscimo/Decréscimo de Outros Créditos 10.727,37 414.225,54 
 Acréscimo/Decréscimo de Estoques 37.288,26 (9.657,87)
 Acréscimo/Decréscimo de Despesas antecipadas (305,93) (199,11)
 Acréscimo/Decréscimo de Depósitos
 e Cauções - não circulante (109.788,40) (34.621,36)
 c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
 (circulante e não circulante) (5.198.932,26) (23.382.836,52)
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento
  de impostos - circulante 503.026,41 645.347,77 
 Acréscimo/Decréscimo de Provisão
 para contingências trabalhistas 3.419.785,68 (889.250,04)
 Acréscimo/Decréscimo de Impostos,
 taxas e contribuições (686.061,29) 140.887,46 
 Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores (11.673.264,38) 200.721,41 
 Acréscimo/Decréscimo de Obrigações com SMS - (16.368.495,04)
 Acréscimo/Decréscimo de Salários e encargos sociais (247.846,38) 307.845,37 
 Acréscimo/Decréscimo
 de Provisão férias e encargos sociais (76.293,52) 15.725,78 
 Acréscimo/Decréscimo de Outras contas a pagar (392.472,47) (4.974.831,53)
 Acréscimo/Decréscimo de Processos Trabalhistas - (148.688,14)
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento
 de impostos - não circulante 3.954.193,69 (2.312.099,56)
 d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 3.144.968,19 727.590,56 
 2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (2.185.651,00) (83.752,07)
 (-/+) Aquisições, ajustes e estorno
 de Imobilizado e Tangível (2.190.295,67) (83.752,07)
 (-) Baixa de investimento 4.644,67 -   
 3) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos (1.039.368,33) (647.283,72)
 Aumento do Empréstimo - Circulante - (620.325,67)
 Redução do Empréstimo - Não Circulante (1.039.368,33) (26.958,05)
 4) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 + 3 ) (80.051,14) (3.445,23)
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 80.879,77 84.325,00 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 828,63 80.879,77 
 (80.051,14) (3.445,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (passivo a descoberto) - Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 
Valores expressos em Reais

e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de valor. As aplicações financeiras estão registradas pelo custo amortizado, 
ou seja, pelo valor  desembolsado, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do 
balanço. 3.6. Adiantamentos - Os créditos a receber ou a aplicar no montante de R$ 
476.812,24 em 2016 e R$ 324.618,26 em 2015, estão demonstrados pelos valores de 
custo e são formados por: Créditos 2016 2015
Adiantamentos 476.812,24 324.618,26 
a Funcionários 9.481,46 25.505,86 
a Fornecedores 355.805,50 288.750,92 
a Terceiros 111.525,28 10.361,48
Referem-se a adiantamentos a funcionários, a fornecedores e a terceiros (locação), a 
serem ressarcidos nos primeiros meses do exercício de 2017. A Entidade promove análi-
ses das contas visando seus ajustes quando necessário. 3.7. Estoques - São avaliados 
pelo custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado e se compõem de: 
Estoques 2016 2015
Estoques 31.956,78 69.245,04 
Materiais de Escritório 3.916,08 13.595,24 
Materiais de Higiene e Limpeza 1.344,70 1.762,69 
Materiais Hospitalares 26.506,00 53.184,72 
Outros Materiais 190,00 702,39 
Ao final dos exercícios de 2016 e de 2015 os estoques foram inventariados e ajustados 
física e contabilmente de acordo com o resultado dos mesmos. 3.8. Outros Créditos - 
Compostos por valores a realizar, como segue: Créditos: 2016 2015
Outros Créditos 25.496,01 35.917,45
Seguros 1.470,08 1.164,15 
Investimentos temporários 24.000,00 19.355,33 
Outros 25,93 15.397,97
Ativo Não Circulante - Está demonstrado pelos valores de custo, com cuja recuperação 
poderá ocorrer num período superior a um exercício. 3.9. Depósitos e cauções – Subs-
tancialmente compostos por depósitos judiciais, com o acompanhamento dos assessores 
jurídicos, quanto a sua aplicação e baixa. Em 2016 apresenta um saldo de R$ 222.495,09, 
contra R$ 112.706,69 em 2015. 3.10. Ativo Imobilizado e Intangível - Estão demonstra-
dos ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações, que são calculadas pelo 
método linear, conforme as taxas recomendadas pela legislação do Imposto de Renda 
associada à expectativa de vida útil dos bens. O imóvel matricula nº 160.287 situado a 
Rua Profº Eneas de Siqueira Neto nº 340 encontra-se hipotecado em garantia de dividas 
tributárias.  A Administração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos 
bens que compõe esse grupamento e, em decorrência, não foram feitos ajustes do valor 
de recuperação do Ativo, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01. Durante 2016 
não houve aquisição de bens patrimoniais, apenas pequenas baixas e transferências de 
contas; a constituição da provisão para depreciação foi de R$ 1.268.995,29. A seguir 
demonstramos os saldos das contas no final do exercício: 

a serem quitadas no próximo exercício. 3.16. Parcelamento de impostos: circulante 
e não circulante – contemplam o parcelamento de IPTU e REFIS IV, conforme tabela 
abaixo:  2016 2015
 Passivo Circulante 3.487.648,23 2.984.621,82 
 REFIS IV 3.109.563,00 2.262.425,64 
 IPTU 378.085,23 722.196,18 
 Passivo Não Circulante 15.254.784,00 11.300.590,31 
 REFIS IV 14.836.235,40 10.670.715,19 
 IPTU 418.548,60 629.875,12 
 Total de parcelamento tributário 18.742.432,23 14.285.212,13 
3.17.Contas a pagar – Refere-se a obrigações diversas com terceiros, prestação com 
serviços de autônomos e peque saldo de empréstimos a regularizar, como segue:
Descrição 2016 2015
Contas a pagar 8.830.101,35 9.241.131,42 
COVAC Sociedade de Advogados 8.815.569,5 -
INSS 505,63 -
Processos Cíveis 14.026,14 -
Outras contas a pagar 0,36 4.577,55 
Total 8.830.101,71 9.245.708,97 
Foram constatados saldos antigos dessas obrigações e a assessoria jurídica da OSEC 
promove análises quanto à validade e prescrições dos mesmos, prevendo-se ajustes dos 
mesmos no exercício de 2017. 3.18. Outras contas a pagar: Referem-se a obrigações 
pendentes de recolhimento ou pagamento, como segue:
Descrição 2016 2015
Outras contas a pagar 23.134,79 23.464,48 
Mensalidade sindical - 372,04 
Contribuição sindical 14.620,73 14.578,38 
Contribuição assistencial 8.514,06 8.514,06 
Foram constatados saldos antigos dessas obrigações e a assessoria jurídica da OSEC 
promove análises quanto à validade e prescrições dos mesmos, prevendo-se ajustes dos 
mesmos no exercício de 2017. Passivo Não Circulante – Demonstra os valores conhe-
cidos e calculáveis das obrigações com terceiros e com o Fisco a serem quitadas em 
período superiores a um ano, além de provisões relativas a obrigações previstas e não 
informadas, assim como provisões contingenciais. 3.19. Provisão para Contingências – 
A OSEC é parte em diversos processos de natureza de ordem trabalhistas, cíveis, fiscais 
e outras exigibilidades de âmbito federal que se encontra em diferentes fases processuais.  
A Administração avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião 
dos seus assessores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as perdas 
são prováveis. Em 2016 foi provisionado o montante contingencial conforme opinião de 
seus assessores jurídicos, como segue: 
Natureza Valor da causa Valor provisionado (perdas prováveis)
Trabalhistas 7.778.487,00 3.472.118,04 
Civil 82.750.106,00 51.712.974,00 
Tributária 7.193,00 - 
Total em R$ 90.535.786,00 55.185.092,04 
3.20. Passivo a Descoberto - O Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto), é apre-
sentado em valores atualizados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, 
acrescido ou decrescido dos valores das reavaliações e ajustes de avaliação patrimonial  
dos superávits ou déficits acumulados e do resultado do exercício. Em 31 de dezembro 
de 2016 apurou um patrimônio liquido negativo (passivo a descoberto) da ordem de R$ 
20.897.354,03, decorrente principalmente da constituição de provisões contingenciais 
para cobrir processos judiciais cíveis, trabalhistas e tributárias ocorridos em exercícios 
anteriores, refletindo também nos exercícios de 2015 e 2016, em função das elevadas 
despesas financeiras fruto da atualização das dívidas. Para atenuar o passivo a des-
coberto e até mesmo extingui-lo a Administração adotou um Plano de Ação que visa a 
identificação de parcerias e a redução de custos e quitação de dívidas de modo viável e 
consistente. Patrimônio Líquido 2016 2015
 PASSIVO A DESCOBERTO (20.897.354,03) (28.186.531,87)
 Patrimônio social 20.000,01 20.000,01 
 Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968,34 50.109.968,34 
 Déficit acumulado (71.027.322,38) (78.316.500,22)
 Superávit (déficit) de exercícios anteriores (78.316.500,22) (100.477.205,50)
 Ajustes patrimoniais 9.481.088,56 27.405.475,56 
 Superávit (déficit) do exercício (2.191.910,72) (5.244.770,28)
Ajustes patrimoniais – Compõem-se de ajustes de exercícios anteriores e ajustes referen-
tes ao exercício de 2016. Os ajustes de exercícios anteriores identificados em 2016, parte 
foram registrados como recuperação de despesas de exercícios anteriores e parte dedu-
zida diretamente das contas de déficits acumulados da entidade, integrante do patrimônio 
líquido. Decorreram substancialmente por erros de avaliação de contingências passivas, 
processos desconhecidos, deficiência dos controles internos, abaixo, a composição dos 
ajustes patrimoniais em 2016, comparativamente a 2015: 
Ajustes Patrimoniais 2016 2015
Ajustes de exercícios anteriores 9.460.694,42 27.405.475,56 
Recuperação de despesas 12.238.888,19 
Dívidas prescritas e não executadas 11.459.628,58 16.368.495,36 
Ajuste de provisões contingenciais - 11.036.980,20 
Obrigações tributárias prescritas 779.259,61 
Ajustes diversos (2.778.193,77) 
Créditos a receber 43,71 
Imobilizado e Depreciação 2.190.295,67 
Ajustes de parcelamentos (5.551.194,45) 
Obrigações Diversas 393.419,46 
Contas a Pagar 189.241,84 

Ajustes no exercício corrente 20.394,14 
Adiantamentos a 3°s - Locação 11.130,47 
Contas a Pagar 9.263,67 
Total 9.481.088,56 27.405.475,56 
4. PLANO DE AÇÃO: Em 2016 a Administração adotou diversas ações saneadoras para 
resgatar o equilíbrio econômico e financeiro, reduzindo o quadro funcional, amortizando to-
dos empréstimos, revisando os saldos em aberto de obrigações comerciais antigas e pres-
critas, com fundamento no § 5º do artigo 206 do Código Civil Brasileiro assessorada pelo 
departamento jurídico em confronto com a provisão de contingencias e ações de cobrança. 
A manutenção de busca de novas parcerias estratégicas contribuiu significativamente para 
redução de gastos com compras e manutenção do negócio, sem deixar de atender seus 
objetivos sociais, materializado através do convênio celebrado em 05 de maio de 2016 en-
tre a OSEC e o Município de São Paulo, conforme processo nº 2016-0.095.671-4/SMS-G/
Assessoria Jurídica/PMSP/SMS/CRS publicado no Diário Oficial, no qual a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde assumiu a implementação do Hospital Dia Rede Hora Certa do Complexo 
de Saúde Dr. Wladimir Arruda, tendo vigência prevista de 1º de junho de 2016 até 31 de 
maio de 2022.   Além disso, a OSEC manteve o Convênio celebrado em 05 de abril de 2011 
e aditivos posteriores com apoio estruturado da UNISA, onde obteve exclusividade de cam-
pos para estágio e/ou internato aos residentes e estagiários dos diversos cursos da área 
da saúde da Universidade Santo Amaro nas dependências do Hospital HEWA, que por sua 
vez, reembolsará as despesas de manutenção da OSEC. 5. RENÚNCIA FISCAL E AÇÕES 
FILANTRÓPICAS: 5.1. Imunidade Tributária - A OSEC está enquadrada como entidade 
Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 150, inciso 
VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional – 
CTN, prestando contas de suas atividades através de Relatórios de Atividades Realizadas, 
exigidos pelos diversos órgãos governamentais, que demonstram a assistência social e a 
filantropia realizadas para a manutenção dos objetivos e de suas finalidades estatutárias. 
O valor das isenções usufruídas da cota patronal e da COFINS apurados pela Entidade 
foi registrado contabilmente como renúncia fiscal para atendimento das normas contábeis 
vigentes e no exercício de 2016 foi de R$ 734.386. 5.2. Formalidades com Órgãos Regu-
lamentadores - A OSEC encaminhou o requerimento para renovação do CEBAS – Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, para o CNAS – Conselho 
Nacional de Assis tência Social, no ano de 2012 e protocolou ofícios de complementação 
de documentos em 26/10/2012, 31/10/2012 e 01/11/2012, perante o Ministério da Saúde. 
A OSEC tem o registro no CONSEAS – Conselho Estadual de Assistência Social, sob o n. 
0038/SP/99 e no COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, sob o nº 519/2006. 
A OSEC respeita as demais normas que disciplinam a atuação das Entidades Beneficentes 
de Assistência Social na área da saúde, a saber: Decretos n. 7.237/10 e 7.530/11, Portaria 
n. 1.970/11 do Ministério de Estado da Saúde e Lei n. 12.101/09. 5.3   Ações Filantrópicas 
- A OSEC realizou 60.315 atendimentos durante 2016 de forma gratuita e 136.848 em 2015.  
O valor das gratuidades concedidas em 2016 somaram R$ 2.167.399 em as sistência social 
com base na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, com alterações as publicadas no 
Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010 conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos 2016 Part. 2015 Part.
Gratuidades 60.315 100% 136.848 100%
SUS    
Totais 60.315 100,00% 136.848 100,00%
A OSEC na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, está enquadrada como enti-
dade Imune, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 
14º do Código Tributário Nacional (CTN), e cumpre com a obrigatoriedade de entregar anu-
almente o Relatório de Atividades juntamente com os demais documentos exigidos pelos 
diversos órgãos governamentais, objetivando manter a condição de imunidade, prestando 
conta da filantropia realizada na manutenção dos objetivos e de suas finalidades estatu-
tárias. 6. TRABALHO VOLUNTÁRIO: A Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de 
2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, determina que o 
trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço recebido.  
Em 2015  a OSEC não obteve trabalho voluntário em valor relevante para registro em 2016 
implantou controle internos  apurando um valor anual de R$ 60.000,00 relativos a serviços 
voluntários.7. COBERTURA DE SEGUROS: A OSEC mantém seguros com a finalidade de 
atender as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente para a cobertura 
de sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração julga que não haverá impedi-
mento e/ou descontinuidade das atividades de saúde e de assistência social da Instituição. 
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
A Administradores e Acionistas da  ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA 
E CIDADANIA – OSEC, São Paulo - SP. Opinião com Ressalva. Examinamos as de-
monstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDA-
DANIA – OSEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC em 31 de 
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e o ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE 
COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC s seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com Ressalva: 1. INVENTÁRIO FÍSICO DOS ESTOQUES: A auditoria independente 
não acompanhou a contagem física oficial dos estoques correspondente aos saldos em 
31 de dezembro de 2016 no valor de R$ 25.496,01 , tendo em vista que a contratação 
foi realizada em 01 de novembro de 2018.Também não foi possível realizar procedi-
mentos alternativos de auditoria objetivando validar a contagem dos estoques referentes 
aos saldos em 31 de dezembro de 2016. 2. FALTA DE TESTES DE  RECUPERABILI-
DADE - “IMPAIRMENT”: Não apresentação dos testes do valor recuperável de ativos 
“impairment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: Não nos foram apresenta-
dos os testes de valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo Tangível 
cujo saldo era de R$ 60.670.987,47, em 31/12/2016 e Ativo Intangível com saldo de R$ 
2.122.710,17 em 31.12.2016, não nos permitindo a análise da recuperabilidade desses 
ativos nas operações normais da ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA – OSEC e a eventual necessidade de constituição de provisão. 
Nos termos da nota explicativa nº 10.3, o imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua 
Prof.º Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se 
hipotecado em garantia de dívidas tributárias. 
Descrição Taxa anual R$ R$ 2016
das Contas Depreciação Custo Depr. acumulada Líquido
Bens Tangíveis  67.871.240,60 7.781.867,19 60.089.373,41
Terrenos  35.466.943,56  35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 7.781.867,19 24.622.429,85
3. FALTA DE CIRCULARIZAÇÃO: Devido nossa contratação ter sido efetuada após o 
encerramento do exercício findo em 31/12/2016, não efetuamos o exame de Auditoria 
denominado “Circularizações”, para Clientes, Fornecedores, Seguradoras e Advogados, 
nem foi possível a realização de testes alternativo, capazes de validar “Contas a Rece-
ber, Fornecedores, e Provisões para Contingências. A Administração da ORGANIZA-
ÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC, está em andamento com 
o processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacio-
nais e Lei 11.638/07 e todos os pronunciamentos que não foram observados neste exer-

cício e que possam gerar efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis, 
deverão ser adotados em exercícios seguintes. 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 “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go 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 com ressalva. Ênfase: 1. Contexto Ope-
racional: As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo 
com práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a uma instituição em atividade 
normal, as quais pressupõem a realização dos ativos, bem como a liquidação das obri-
gações no curso normal dos negócios. A  ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊN-
CIA E CIDADANIA – OSEC, tem missão institucional de contribuir para a educação e 
saúde obtendo recursos de: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe são 
feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens 
próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas: d) in-
denizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos 
atendimentos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 
São esses recursos que garantem o pagamento das contas a pagar (Nota Explicativa n° 
1), portanto a entidade é uma empresa privada. Nossa conclusão não contem modifica-
ção em função deste assunto. 2. CONTINUIDADE OPERACIONAL: Constata-se uma 
situação de desconforto operacional da OSEC, contudo os números abaixo indicam uma 
melhora financeira no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em relação ao exer-
cício anterior, quais sejam: Passivo a descoberto – R$ 20.897.354,03, reduzindo em 
cerca de 25,86%, sendo que em 2015, era de  R$ 28.186.531,87; Capital Circulante 
Negativo – R$ 13.473.670,72 com redução de 50,3% em relação a 2015, que era de  R$ 
27.110.383,82, Prejuízo de R$ (2.191.910,72) em 2016, reduzindo em 52,20% em re-

-
lante negativo de R$ 13.473.670,72 em 31.12.2016 e R$ 27.110.383,82, em 31/12/2015. 
Outros assuntos: Auditoria do exercício anterior: Os valores correspondentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentado para fins de comparação, fo-
ram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório 
datado em 25 de outubro de 2016,  que conteve as seguintes modificações: 1. Imobili-
zado: A Administração da Entidade adota taxas fiscais para depreciar seus bens imobi-
lizados pelo método linear ao invés de critérios pelo desgaste pelo uso da vida útil e não 
aplicou o teste de “impairment” para determinar o valor recuperável desses bens detalha-
dos na nota 3.10. Nossos exames evidenciaram que os imóveis estão hipotecados para 
garantir o parcelamento de dívidas tributárias. Consequentemente, em 31 de dezembro 
de 2015, não foi possível determinar a razoabilidade do valor da depreciação e amortiza-
ção acumulada e do exercício ou indicação para redução do valor recuperável pelo valor 
justo. 2. Credores diversos: Devido à deficiência dos controles internos e falta de conci-

liações sobre as contas a pagar mencionadas na nota 3.17 no valor total de R$ 9.241 mil, 
nossos exames não conseguiram obter evidência suficiente e apropriada, mesmo por 
meio de testes alternativos sobre a liquidação subsequente de parte substancial desses 
créditos. Consequentemente, não foi possível opinar sobre a validade desse saldo no 
encerramento do exercício social de 2015. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A Administração da entidade é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administra-
ção 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, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no rela-
tório da administração, e somos requeridos a comunicar esse fato. Conforme descrito na 
seção “Base para opinião com ressalva” acima, não foi possível obter evidência de audi-
toria apropriada e suficiente sobre o valor contábil dos Estoques, Ativo Imobilizado, 
Clientes e Fornecedores. Responsabilidades da administração e da governança pe-
las demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabi-
lidade 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, 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 frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

contábeis, 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 detec-
ção 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, 

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações con-
tábeis 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 Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das  demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança/administração 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/ad-
ministração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto 
de comunicação com os responsáveis pela governança/administração, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente 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 divulgações públicas do assunto, ou quan-
do, em circunstâncias extremamente rara, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as conseqüências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para 
o interesse público. São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. 

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP016646/O-4 - DF
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Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração da Orga-
nização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete a sua apreciação 
as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2016, acom-
panhadas das Notas Explicativas na forma da legislação vigente, em atendimento as 
disposições legais e estatutárias. IDENTIFICAÇÃO: A Organização de Saúde com 
Excelência e Cidadania - OSEC é uma associação civil de direito privado, sem objeti-
vos econômicos, com finalidade não lucrativa e de prestação de serviços na área de 
saúde, fundada em 28/06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados 
no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado 
de São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e cadastros: (a) Utilidade Pú-
blica Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamentado na Lei nº. 
91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de 02/05/1961 e pelo De-
creto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da União em 26/05/1992; (b) Utilida-
de Pública Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/1974, publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo de 09/07/1974; (c) Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 
06/01/1999, Diário Oficial do Município de 07/01/1999; (d) Registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS e Ministério da Saúde - MS – processos nº 
239.978/74, nº 256.799/77, nº 010.813/74 emitidos em 8/92 e 28.996.025.647/95. Pe-
dido de renovação nº 71010.000804/2007-12, deferido por força da Resolução nº 07 
de 3/2/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Ministério da Saú-
de - MS, CEBAS pedidos de renovação nº 25000.055154/2010-40 deferido por força 

da Portaria nº 1031 de 26/08/16 do Ministério da Saúde - MS e 25000.236392/2014-
88 deferido por força da Portaria nº 1583 de 08/11/16 do Ministério da Saúde - MS. (e) 
Registro no Conselho Estadual de Assistência Social – CONSEAS, sob o nº. 0038/
SP/99; (f) Organização Social – O.S. pela Prefeitura do Município de São Paulo em 
13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 2007.0.206.088-
3. DAS FINALIDADES: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - 
OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover a saúde por meio de parcerias 
públicas e privadas; b) promover a saúde particular respeitando a filantropia na forma 
da Lei; c) estimular pesquisas na área de saúde, por meio de parcerias públicas e 
privadas; d) promover integração a educação, por meio de parcerias com instituições 
de ensino na esfera da saúde; e) promover assistência social e filantrópica, em seu 
sentido lato, diretamente, mediante criação de núcleos comunitários, e unidades de 
assistência à saúde ou, supletivamente, por meio de colaboração a entidades já exis-
tentes, assessorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento 
da solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do Homem e a preservação 
da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, sociais, cristãos e democráticos; g) lo-
cação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras atividades de 
relevante interesse social. 2.1 LEGISLAÇÃO: As Demonstrações Contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e as orientações contidas na Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002. 3. 

DO HISTÓRICO: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC 
foi fundada em 28 de junho de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social e, ao 
longo dos anos, subordinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumpri-
mento de suas finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, 
atender a comunidade carente do seu entorno, fazendo parte do cenário da região e 
participando das ações de saúde locais. 3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: As ativida-
des beneficentes desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de 2016 e de 2015, foram 
registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades realizadas, que foi apre-

da Justiça e Defesa da Cidadania; 4. ESTRUTURA VOLTADA PARA ASSISTÊNCIA 
A SAÚDE: 4.1. Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA é a unidade da 
OSEC em que são desenvolvidas as atividades de saúde, com as seguintes unidades: 
Centro de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto – CSE e Hospital Escola Dr. 
Wladimir Arruda – HEWA, na modalidade de hospital dia onde funcionaram em con-
junto até junho de 2016, oferecendo consultas em especialidades médicas, exames 
diagnósticos de laboratório e de imagem, imunização, acompanhamento e terapias 
de reabilitação cognitiva, motora e psicossocial, procedimentos de baixa e de média 
complexidade. O HEWA prestou serviços de saúde de alta qualidade, contando com 
profissionais de alto gabarito, em decorrência, principalmente, do convênio mantido 
com a Universidade de Santo Amaro – UNISA, para o desenvolvimento de atividades 
de internato do Curso de Graduação em Medicina e de Programas de Residência 

Médica, além de atividades de estágios dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 
Farmácia, Serviço Social e de Psicologia. A estrutura do HEWA engloba parte dos 
prédios e suas dependên cias atendem as exigências da Vigilância Sanitária, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, CRM e COREN, quanto a dimensões, luminosidade 
e tratamento de resíduos. A OSEC através do Termo de Cooperação celebrado com 
Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de junho 
de 2016 cedeu gratuitamente seu imóvel para instalação de uma unidade de Hospital 
Dia da Rede Hora Certa da SMS/SP. A OSEC, desde julho de 2016, exerce suas 
atividades na área de saúde nas especialidades de pediatria, ginecologia e psiquiatria 
oferecida à população carente do entorno. O HEWA realizou o total de 60.315 aten-
dimentos, no ano de 2016 na forma de gratuidade, segmentados: atendimentos em 
Internação Hospitalar no total de 98 e Procedimento Ambulatorial no total de 60.217, 
gratuitamente e sem o respaldo de recursos financeiros oriundos do SUS, exercendo 
a sua vocação de praticar a gratuidade em sua atuação, em todas as especialidades 
ambulatoriais, em internações na modalidade de hospital dia, em diagnósticos, em 
eventos de baixa e de média complexidade e em atenção básica. 5. AGRADECI-
MENTOS: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros do Conselho 
Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornecedores, órgãos públicos, 
instituições educacionais e financeiras, pela parceria e a colaboração, reconhecendo 
as suas relevâncias para a condução dos projetos e continuidade da trajetória da 
Instituição no exercício de 2016.                                                       A Administração.

Descrição das Contas Taxa anual Depreciação Custo- R$ Depr. Amortização acumulada - R$ 2016 - Líquido 2015 -Líquido
Bens Tangíveis  89.519.270,26 28.848.282,79 60.670.987,47 59.737.506,39 
Terrenos - 35.466.943,56 - 35.466.943,56 35.466.943,56 
Edificações 4% 32.404.297,04 7.781.867,19 24.622.429,85 23.977.924,92 
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10% 1.146.676,73 1.047.588,82 99.087,91 -   
Máquinas e Equipamentos 10% 7.792.694,77 7.570.807,90 221.886,87 78.935,92 
Equipamento Médico e Cirúrgico 10% 1.310.373,61 1.190.208,26 120.165,35 202.987,88 
Móveis e Utensílios 10% 3.360.381,67 3.251.848,64 108.533,03 2.595,45 
Veículos 20% 353.607,08 353.607,08 - -   
Computadores e Periféricos 20% 5.527.172,08 5.522.101,86 5.070,22 -   
Acervo Bibliográfico 10% 2.142.567,49 2.123.864,20 18.703,29 -   
Acervo Radiofônico 10% 6.437,57 6.388,84 48,73 -   
Obra de Arte - 8.118,66 - 8.118,66 8.118,66 
Bens Intangíveis  4.257.039,51 2.037.213,34 2.219.825,17 2.134.890,87 
Marcas e Patentes 10% 97.115,73 - 97.115,73 -   
Software 20% 1.558.716,26 1.506.557,91 52.158,35 -   
Direitos Autorais - - - - 10.000,00 
Linhas Telefônicas - 65.848,74 - 65.848,74 65.848,74
Bens Desenvolvimento e Implantação - 2.535.358,78 530.655,70 2.004.703,08 2.059.042,13
3.1.Passivo Circulante – Demonstra os valores conhecidos e calculáveis das obrigações 
com terceiros e com o Fisco a serem quitadas no exercício seguinte, além de provisões 
relativas a obrigações previstas e não informadas. 3.12. Salários, Provisões Sociais 
e Encargos Sociais - As obrigações salariais e encargos observam a competência de 
exercícios, assim como, as provisões sociais (férias e 13° salário). As férias a pagar são 
constituídas com base na remuneração dos empregados, incluindo as férias vencidas e 
proporcionais e os encargos sociais correspondentes. 3.13. Fornecedores – Compostos 
substancialmente por contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica e obri-
gações comerciais cujo total foi de R$ 221.008,66 em 2016 e de R$ 11.894.273,04 em 
2015. No final do exercício social, a Administração e sua assessoria jurídica revisaram 
obrigações comerciais pendentes, concluindo que vários saldos antigos eram indevidos 

ou já prescritos no montante – montante de R$ 12.238.888,19 - que foram registrados 
contabilmente como ajustes de exercícios anteriores. 3.14. Empréstimos e Financiamen-
tos: circulantes e não circulantes - Os empréstimos e financiamentos são registrados ao 
custo de captação, deduzidos das amortizações e acrescidos dos encargos incorridos até 
a data do balanço, conforme demonstração abaixo:
Banco  2016 2015
Caixa Econômica Federal Curto Prazo - 733.145,88 
Início em 18/11/2013 Longo Prazo - -   
Prazo 36 meses (renegociado) Juros a pagar - 306.222,45 
Capital de giro – TR + 1,5% AM Totais - 1.039.368,33 
3.15. Impostos, Taxas e Contribuições - Refere-se às obrigações fiscais e tributárias 

Brasil Color S/A Tinturaría Indústria e Comércio
CNPJ: 60.725.033/0001-20 - NIRE:  035.300.055.853

 Ata da Assembléia Geral Ordinária em 30/04/2019
Aos 30/04/2019, às 10h, em sua sede, Rua Guarei, 77, São Paulo/SP, os acionistas que representam o capital social da empresa, reuniram-
se em Assembleia, conforme haviam sido convocados através de avisos pessoais, conforme faculta a Lei 6.404/76 no seu artigo 124, 
§4º. Como presidente da mesa assumiu o Sr. Antonio Salomão e para secretária a Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Como Ordem do Dia 
constava, aprovação do balanço contábil, destinação do resultado do exercício, reeleição da Diretoria e instalação do Conselho Fiscal. 
foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: a) o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral com a Demonstração de 
Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, sendo que o mesmo não foi publicado conforme faculta o artigo 294 
da Lei 6.404/76, com a alteração do artigo 2º da Lei 10.194/2001; b) prejuízo no exercício de 2018 no valor de R$ 4.218,42 , o qual 
será  somado aos prejuízos acumulados anteriormente; c) foram reeleitos como Diretores os Srs. Antonio Salomão, RG 2.695.170-8, e 
CPF 026.155,338-00, residente em Campinas-SP e João Laterza, RG 1.567.794-1,e CPF 026.155.258-91, residente em São Paulo-SP. 
A gestão desta Diretoria será exercida nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, sendo que dita gestão irá até a realização da AGO referente 
ao exercício de 2021, que deverá ser realizada até 30/04/2022. Os Diretores afirmam que não estão incursos em Lei que os impeçam 
de exercer atividades mercantis de acordo com a deliberação Nº 11 da JUCESP de 31/07/80; d) não haverá a instalação do Conselho 
Fiscal para o exercício de 2019. Finda as deliberações, o Presidente determinou a leitura e aprovação da Ata, bem como o seu registro no 
Livro de Atas com as respectivas assinaturas. aa) Antonio Salomão - Presidente da mesa e Lucia Esther Faria Salomão - Secretária. 
Acionistas presentes: Dora Faria Baptista, Sidney Batista, Wanderney Baptista, Rudney José Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, 
Antonio Salomão e Lucia Esther Faria Salomão. JUCESP n° 298.173/19-0 em 04/06/2019, Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
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Propósito é o diferencial 
das empresas de sucesso

Tornar seu negócio um 

sucesso é algo desafi ador 

para todo empreendedor.
Além de investimento fi-

nanceiro, existe a preparação 
psicológica e educacional - 
acredito que as duas últimas 
sejam as fundamentais. Mas, 
para chegar ao topo, é impor-
tante que mesmo com tudo 
isso, a sua empresa também 
se diferencie no mercado, 
revolucione e beneficie de 
alguma forma uma parcela da 
população, que é o seu públi-
co alvo, e assim entenda seu 
propósito.

Ter um propósito em seu 
horizonte é o diferencial em 
um negócio de sucesso. Grande 
parte das grandes empresas, 
enxergaram em seu produto 
a oportunidade de melhorar 
a vida das pessoas de alguma 
maneira. Isso não quer dizer 
que apenas o trabalho solidário 
e sem fi ns lucrativos deve ser 
usado para auxiliar o próximo. 

Existem instituições que, 
por exemplo, proporcionam 
a independência financeira 
de mulheres que, em muitos 
casos, eram obrigadas a viver 
dependentes de maridos por-
que não tinham renda para 
se sustentar e sustentar seus 
fi lhos. Essa empresa auxilia a 
vida de outras pessoas e ainda 
obtém lucro.

Quando se enxerga a pos-
sibilidade de fazer do mundo 
um lugar melhor, uma parcela 
maior da população irá aderir o 
seu produto. Empreender sem 
propósito, pode tornar o seu 
negócio sem um diferencial, é 
importante saber enxergar os 
defeitos que a sociedade tem 
e de que maneira é possível 
reverter esse problema. Hoje, 
existem inúmeras plataformas 
que visam facilitar a vida da 
população, conectando empre-
gador e empregado, gerando 

oportunidades de trabalho 
e diminuindo um pouco dos 
problemas sociais econômicos 
que existem no país.

Toda ideia é boa e fi ca ainda 
melhor quando procuramos 
ajudar ao próximo. Quando 
empresários pensam assim, é 
mais fácil de fazer com que os 
jovens, que serão os empre-
endedores do futuro, pensem 
também. O empreendedoris-
mo é algo importante a ser en-
sinado nas universidades, pois 
quanto mais pessoas tivermos 
com esse mindset de transfor-
mar ideias em oportunidades, 
e assim proporcionar melhores 
condições ao seres humanos, 
melhor a sociedade será.

O legado de uma Instituição 
é algo forte, empresas que se 
preocupam com por exemplo, 
o bem estar social e o meio 
ambiente, tem o poder de 
infl uenciar outras marcas e 
pessoas a mudarem seu pen-
samentos. Hoje, é possível ver 
em alguns casos uma conscien-
tização maior quando grandes 
personalidades tomam partido 
de situações que precisam de 
mais atenção da sociedade.

Empreender com um pro-
pósito social é um dos passos 
que principalmente o nosso 
país pode dar em busca de 
um futuro melhor. Junto com 
educação, a preocupação com 
o próximo, é um quesito que 
faz com que as pessoas mudem 
suas posturas diante de situa-
ções do dia-a-dia, econômicas 
e políticas. 

Jovens com esse pensamen-
to podem ser os pilares de 
uma mundo mais igualitário e 
proporcional.

(*) - Graduando em engenharia civil 
pela UNESP, é o atual Presidente 

Executivo da Brasil Júnior, 
confederação que representa 

800 empresas juniores em 165 
universidades do País e gira uma 

média de 30 milhões de reais por ano. 

Renan Nishimoto (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSENILDO HENRIQUE ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Paudalho - PE, aos 06/09/1990, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Eronildo Francisco Alves e de Elizete Henrique dos Santos; 
A pretendente: SUZANA CRISTINA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteira, do 
lar, nascida em Recife - PE, aos 10/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edite Oscar de Lima.

O pretendente: FERNANDO TIAGO MARCELINO SILVA ALMEIDA, nacionalidade bra-
sileiro, divorciado, arquiteto, nascido em João Monlevade - MG, aos 10/03/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pedro de Almeida e de Mírian das 
Graças Silva; A pretendente: CLAUDIA MARIA DE JESUS ALVES, nacionalidade brasileira, 
divorciada, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 18/11/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira Alves e de Maria da Aparecida Alves.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/03/2000, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Pereira da Costa e de Ivonete Oliveira da Silva; A pretendente: 
VIVIANE BATISTA CARDOSO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 13/05/2002, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson Cardoso da Silva e de Rosemeire Batista da Silva.

O pretendente: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alicio Soares de Oliveira e de Claudete Conceição de 
Oliveira; A pretendente: ADRIANA DE MELO OGNA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, aos 03/03/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Mingorance Ogna e de Marcia Maria de Melo Ogna.

O pretendente: RAIMUNDO FAGNER SILVA MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em Crateus - CE, aos 30/01/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Melo e de Maria Virgem  Marta da Silva Melo; A 
pretendente: LAÍS CARDOSO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Rio de Janeiro - RJ, aos 16/05/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Lorival Lima da Silva e de Antonia Cardoso dos Santos da Silva.

O pretendente: THIAGO LAUREANO LIMAS ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chaveiro, nascido em São Paulo - SP, aos 31/01/1991, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Laureano Alves Neto e de Waldirene Aparecida Limas 
Alves; A pretendente: RAQUEL DE CASTRO CABRAL, nacionalidade brasileira, solteira, 
backoffi  ce, nascida em São Paulo - SP, aos 21/04/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo de Souza Cabral e de Eliana de Castro Cabral.

O pretendente: RONALDO SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
conferente, nascido em Palmeira dos Índios - AL, aos 29/08/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João José de Oliveira e de Maria de Lourdes Silva 
de Oliveira; A pretendente: MARIA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Palmeira dos Índios - AL, aos 27/04/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Barbosa da Silva e de Helena Gomes da Silva.

O pretendente: PAULO DANIEL TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, na-
scido em Ribeirão Preto - SP, aos 11/09/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Maria José Teixeira; A pretendente: ROSELI ALVES DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 01/12/1966, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Alves de Souza e de Floraci Chaves de Souza.

O pretendente: DANILO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, mo-
torista, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Severino dos Santos e de Maria Marta Alves dos Santos; 
A pretendente: LORENA MINEIRO VIANA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
nascida em Castelo do Piauí - PI, aos 12/08/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Viana da Costa Filho e de Carmem Rivelina Mineiro Vieira.

O pretendente: FÁBIO DO CARMO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pizzaiolo, nascido em Anadia - AL, aos 17/10/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes do Carmo dos Santos; A pretendente: VANESSA 
MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 03/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Albedias 
Jose da Silva e de Maria Diva da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, auxiliar de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Maria do Carmo 
dos Santos; A pretendente: MICHELE COSTA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
secretária, nascida em São Paulo - SP, aos 23/01/1983, residente e domiciliada no Jardim das 
Rosas, São Paulo - SP, fi lha de Antonio João da Silva e de Maria Jozinalva da Costa Silva.

O pretendente: RICARDO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, tosador, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Vieira dos Santos e de Eliane Lima dos Santos; A 
pretendente: FLAVIA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar depar-
tamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 20/12/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelnito Luna dos Santos e de Raimunda Maria de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, nascido em 
São Caetano do Sul - SP, aos 31/10/1982, residente e domiciliado neste distritio, São 
Paulo - SP, fi lho de Sebastião Fernandes Filho e de Sonia Luciana de Jesus Fernandes; 
A pretendente: CLEIDE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/02/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Augusto dos Santos e de Creuza Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSUÉ PINTO E SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em Osasco - SP, aos 15/04/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ailton Macedo Silva e de Zenalva Ferreira Pinto Silva; A pretendente: 
EDIVANDRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em 
Boa Vista da Aparecida - PR, aos 07/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hevaldo Francisco dos Santos e de Maria José da Silva Santos.

O pretendente: ROUGLAS TADEU FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1990, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valnei Ferreira da Silva e de Maria Edileuza 
Marques Pereira; A pretendente: SAMANTTA SAMORA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Oliveira 
dos Santos e de Maria Samora Aparecida Santos.

O pretendente: DANNYEL VICTOR LEAL TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contrarregra, nascido em Campo Maior - PI, aos 17/05/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hailton Teixeira Vitório e de Maria Lúcia Leal 
Teixeira; A pretendente: FERNANDA TAMIRES QUEIROZ, nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 26/03/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ana Claudia de Queiroz.

O pretendente: FABIO DE SOUZA FARIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 04/04/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Gideilton dos Santos Farias e de Angelica de 
Souza; A pretendente: AMANDA MIRELLY MAIA MELO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, designer de sobrancelhas, nascida em Rodolfo Fernandes - RN, aos 17/09/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erivan Holanda de Melo 
e de Rita Silvino Maia Melo.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MORÉ, nacionalidade brasileiro, solteiro, vende-
dor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1969, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Moré e de Jacyra Marco Moré; A pretendente: JUÇARA 
MENEZES FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente social, nascida em 
Itabuna - BA, aos 07/07/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Nunes Ferreira e de Izaudy Santos de Menezes.

O pretendente: MAURIFRAN MANOEL LAURINDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Jundiá - AL, aos 07/07/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Domingo Filho e de Antonia Maria Laurindo; A 
pretendente: CLAUDETE DA GRAÇA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José das Graças Silva e de Rita de Cassia da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO MACIEL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marilene Maciel da Silva; A pretendente: ELAINE 
CRISTINA NERES SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 14/12/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jose de Souza Silva e de Ana Maria Neres Silva.

O pretendente: MARCOS QUIRINO DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos José dos Anjos e de Rozimere Bento Quirino; A 
pretendente: KAROLINE SANTOS MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, con-
sultora de beleza, nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivon Ferreira Martins e de Silvia Santos.

O pretendente: EVERALDO DE SOUZA RAPOSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico em manutenção, nascido em Riachão do Jacuípe - BA, aos 16/05/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anisio Gonçalves Raposo e de Luzia 
Jesus de Souza; A pretendente: ELDA CAMPOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora, nascida em Cândido Sales - BA, aos 01/06/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edna Campos Pereira.

O pretendente: DANIEL SANTOS RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista desenvolvedor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1986, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Rodrigues e de Marilia de 
Jesus Santos Rodrigues; A pretendente: JACKELINNE SCHLEY TOMÉ, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/11/1987, residente e 
domiciliada na Cidade Dutra, São Paulo - SP, fi lha de Jackson Tomé e de Lori Schley.

O pretendente: CLEBER AUGUSTO CARRIEL, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
supervisor de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 15/06/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Antonio Carriel e de Solange Regina Soares 
Carriel; A pretendente: ANEYLMA KARLA DIAS DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteira, analista comercial, nascida em Garanhuns - PE, aos 06/09/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ananias Paes de Lima e de Maria do 
Socorro Dias Felex.

O pretendente: VALÉRIO PAIVA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1960, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Paiva Ferreira e de Tarcilia Modesto 
Ferreira; A pretendente: ELZÍ GOMES DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, professora, nascida em Carlos Chagas - MG, aos 23/08/1961, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Maria 
Elza Lemos da Silva.

O pretendente: AILTON DOS SANTOS GERVASIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Durval Barbosa Gervasio e de Maria Angela dos Santos; 
A pretendente: MARIVALDA NASCIMENTO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
solteira, cozinheira, nascida em Alagoinhas - BA, aos 11/02/1973, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Ferreira de Souza e de Ana Maria do 
Nascimento Souza.

O pretendente: DIOGO VIEIRA MORENO, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luciano Bertinho Moreno e de Deniz Vieira; A pretendente: 
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, analista 
de folha de pagamento, nascida em São Paulo - SP, aos 09/09/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Bispo dos Santos e de 
Genilza Barbosa da Silva.

O pretendente: ADRIANO SILVA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Zenita Silva de Lima; A pretendente: JENNYFER APARECIDA 
PASSOS PASQUETO, nacionalidade brasileira, solteira, repositora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 04/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Sergio Luiz Pasqueto e de Gracimar Maria Passos.

O pretendente: WANDERSON CRUZ SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 28/04/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Rosa Santos e de Maria Adelaide Dias da 
Cruz Santos; A pretendente: AMANDA SANTOS RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
solteira, consultora de vendas, nascida em Valença - BA, aos 12/07/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nailton Conceição Ribeiro e de 
Noélia Gregória Santos.

O pretendente: GLEDSON RODRIGUES DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasile-
iro, solteiro, funcionário público, nascido em Cachoeira Paulista - SP, aos 17/03/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva e 
de Wilma Rodrigues de Souza Silva; A pretendente: LIZA RAYANE DANIEL ALVES, 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Senador Pompeu - CE, aos 
16/06/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Alves 
da Silva e de Maria Socorro Daniel Alves.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gari, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1960, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Batista de Souza e de Benedita Ana de Campos; A 
pretendente: COSMIRA OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
de serviços domésticos, nascida em Palmira - BA, aos 16/10/1963, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hortencio Dutra de Souza e de Valdenite 
de Oliveira Souza.

O pretendente: CLAUDINEY MARTINS VICENTE NENÊ, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1984, residente e domiciliado 
no Reino Unido, e domiciliado no Jardim São Francisco, São Paulo - SP, fi lho de Val-
domiro Vicente Nenê e de Nair Lazara Martins Vicente Nenê; A pretendente: GISELE 
FRANÇA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, nascida em São 
Paulo - SP, aos 08/05/1984, residente e domiciliada no Reino Unido, e domiciliada no 
Jardim São Francisco, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Romão Cardoso da Silva e de 
Iracema de França da Silva.

O pretendente: FABIO REIS MENDES MIRANDA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
gerente de condominio, nascido em Uberaba - MG, aos 29/12/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Miranda Neto e de Doralice Mendes de 
Oliveira; A pretendente: ANA KAROLYNE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estagiária de contabilidade, nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/2000, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdenilson Ferreira da Silva e de 
Maria Aparecida da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: THIEGO TADEU VERISSIMO PERES, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 16/01/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Mateus Peres e de Regina Celia Marques 
Verissimo Peres. A pretendente: CAROLINA RODRIGUES NOVAES SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
16/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wolney 
Edson Santos e de Maria Rejane Rodrigues da Silva Novaes Santos.

O pretendente: RAFAEL LOUREIRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 12/01/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abdias Ferreira da Silva 
e de Maria da Conceição Loureiro da Silva. A pretendente: SAMIRA JATO BRAGA, 
estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida nesta Capital, Aclimação - 
SP, no dia 17/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rodinei Alves Braga e de Roseli Jato Braga.

A pretendente: KARINA DE BONIS THOMAZ, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 17/02/1978, residente e domiciliada 
na Vila Ipojuca, São Paulo - SP, fi lha de Ercio Thomaz e de Vilma de Bonis Thomaz. A 
pretendente: GISELI RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 19/09/1976, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ribeiro de Carvalho e de Aparecida 
de Lurdes Rodrigues de Carvalho.

O pretendente: IVOR SCHNAIDMAN, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 07/02/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Schnaidman e de Sonia Aparecida Viollin 
Schnaidman. A pretendente: NATÁLIA JANANDIS PEDRO, estado civil solteira, pro-
fi ssão empresária, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 03/11/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mathias Pedro Filho e de Mônica 
Janandis Pedro.

O pretendente: PAULO ROBSON ALVES SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em Nova Xavantina - MT, no dia 15/02/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Simão da Silva Santana e de Joana Alves de Santana. 
A pretendente: RENATA DIAS CONSTANZI, estado civil solteira, profi ssão pesquisadora, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 13/06/1980, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Constanzi e de Sonia Aparecida Dias Constanzi.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: PAULO HENRIQUE SANTANA LOTZ, profi ssão: motofretista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Ferreira Nogueira Lotz e de Sueli Cas-
simiro de Santana. A pretendente: JESSICA ALVES DE LIMA, profi ssão: esteticista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/1992, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Herminio Lima Neto e de Eliene Maria 
Alves. R$12,90

O pretendente: RICARDO DA CONCEIÇÃO ALFONSI, profi ssão: engenheiro civil, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 19/07/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Alfonsi e de Maria An-
gela da Conceição. A pretendente: KEYLA SANTOS DA SILVA, profi ssão: chefe de 
escritório de obras, estado civil: solteira, naturalidade: Paulista - PE, data-nascimento: 
31/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Alexandre 
da Silva e de Mauricea Gomes dos Santos Silva. R$12,90 

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: ROBERTO DA SILVA MELLE, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente 
predial, natural nesta Capital, Itaquera, SP, no dia (01/07/1976), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Melle e de Marisa da Silva. A pretendente: 
ELIZABETH KATALINE SILVA, de nacionalidade brasileira, divorciada, microempresária, 
natural de Caruaru, PE, no dia (27/05/1988), residente e domiciliada em Pinheiros, São 
Paulo, SP, fi lha de Djane Alves da Silva.

Um grupo de produtores 
italianos fez neste sábado 
(8), em Nápoles, a maior 
bruschetta do mundo, com 
52,5 metros de comprimento

A iniciativa foi patrocinada pela 
Confederação Nacional dos 

Cultivadores Diretos (Coldiretti) e 
pela Fundação Campagna Amica, 
que promove a agricultura italiana.

Foram utilizados apenas pro-
dutos 100% “made in Italy” e de Pão de 52,5 metros foi feito na cidade de Nápoles. 

Produtores italianos 
fazem maior bruschetta 
do mundo

pequenas empresas, incluindo 
cinco rótulos de azeite de oliva com 
denominação de origem protegida 
(DOP), sendo um para cada 10 
metros de pão. Já o tomate utilizado 
foi o San Marzano, considerado por 
muitos como o melhor do mundo 
e cultivado no solo vulcânico da 
região da Campânia. 

Coube ao prefeito de Nápoles, 
Luigi De Magistris, acrescentar a 
colherada fi nal de molho na brus-
chetta. A marca de 52,5 metros será 
submetida ao Guinness World Re-
cords, o livro dos recordes (ANSA).
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