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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
Serasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Serasa S.A. em 31 de março de 2019, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos au-
ditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Compa-
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-
nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: nistração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e ade-
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
KPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores IndependentesKPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6

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

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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