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Edison Fernandes (*)

Demonstrações 
fi nanceiras como 
instrumento de 
comunicação
social

Em textos anteriores, 

foi apresentada a 

nova regulamentação 

sobre a divulgação 

das demonstrações 

fi nanceiras 

(contabilidade) das 

companhias (sociedades 

por ações), trazida pela 

Lei n° 13.818, de 2019, 

e que passa a vigorar 

em 1° de janeiro de 

2022.

Por essas regras, as 
companhias poderão 
divulgar suas demon-

strações fi nanceira somente 
em jornal de grande circulação 
na localidade da sede da em-
presa e em versão resumida. A 
versão completa das referidas 
demonstrações poderá ser 
feita no site desse mesmo 
jornal. Com essas regras, re-
duziu-se um importante custo 
de transação e conformidade 
(compliance) das empresas, 
que era representado pela 
obrigatoriedade em publicar, 
em papel, a versão completa 
das duas demonstrações fi -
nanceiras tanto em jornal de 
grande circulação quanto no 
Diário Ofi cial (da União ou 
de Estado). A redução desse 
custo permite que a empresa 
possa ter liberdade para tratar 
as demonstrações fi nanceiras 
como um efetivo instrumen-
to de comunicação social: a 
prestação de contas não fi cará 
restrita aos seus stakeholders 
atuais, mas será apresentada 
a toda a comunidade.

É sabido que o profi ssional 
contábil das empresas, a partir 
da implementação dos Inter-

national Financial Report-

ing Standards – IFRS como 

padrão contábil brasileiro, 
intensifi cou sua interação com 
profi ssionais de outras áreas 
da empresa, como operacional 
(industrial, comercial ou de 
desenvolvimento de serviços) e 
jurídico. Com as novas regras de 
divulgação das demonstrações 
financeiras, os contabilistas 
irão ser aproximar também 
dos profi ssionais de marketing 
e comunicação social.

Como mencionado, não 
havendo a necessidade de 
publicação em papel das suas 
demonstrações fi nanceiras, as 
empresas terão liberdade para 
utilizar esses documentos para 
prestar contas a toda a socie-
dade, e não apenas àqueles 
que estão interessados em con-
tratar com ela. Isso incentiva a 
participação dos profi ssionais 
de comunicação, quer internos 
quer pertencentes a agências 
de publicidade, na preparação 
do material a ser divulgado. E 
essa participação não se limita 
à forma da apresentação, às 
cores, às fontes, às fotos e às 
fi guras. O profi ssional de mar-
keting poderá contribuir com 
a redação das notas explica-
tiva para que elas sejam mais 
claras e atinjam o principal 
objetivo de bem informar os 
interessados.

Novas fronteiras foram 
abertas na divulgação das 
demonstrações financeiras 
das sociedades por ações. Há 
suporte legal e jurídico para 
a aproximação das empresas 
que devem divulgar suas in-
formações financeiras com 
seu público interessado, sejam 
os contratantes efetivos ou 
potenciais.

(*) É sócio fundador do FF 
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de Direito Público e contábil IFRS 
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Tellus III Holding S.A. Company
CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados 31 de março de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Balanços Patrimoniais Demonstrações dos Fluxos de 

Caixa – Método Indireto
Demonstrações das Mutações do 

Patrimônio Líquido

Demonstrações do 
Resultado Abrangente

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 746 1.113 114.369 110.688
Caixa e equivalentes de caixa 4 15 20 34 34
Títulos e valores mobiliários 5 618 982 1.005 3.620
Contas a receber – – 1.869 –
Estoque de imóveis 6 – – 110.661 106.328
Adiantamento a fornecedores 1 1 387 385
Impostos a recuperar 112 110 183 181
Despesas antecipadas – – 230 140
Não circulante 182.613 177.275 69.947 68.033
Depósitos Judiciais 13 13 82 82
Despesas antecipadas – – 459 –
Contas a receber – – 281 –
Investimentos 7 182.600 177.262 69.124 67.950
Imobilizado líquido – – 1 1
Total do ativo 183.359 178.388 184.316 178.721

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 1 13 862 250
Fornecedores – 10 560 214
Obrigações sociais e fiscais 1 1 11 30
Impostos diferidos – – 288 –
Contas a pagar – 2 3 6
Não circulante – – 1 1
Adiantamento para futuro aumento de capital – – 1 1
Patrimônio líquido 183.358 178.375 183.358 178.375
Capital social 8.1 19.200 18.800 19.200 18.800
Capital a integralizar 8.1 (89) (168) (89) (168)
Reserva de capital 8.2 172.000 167.686 172.000 167.686
Prejuízos acumulados (7.753) (7.943) (7.753) (7.943)
Participação de não controladores – – 95 95
Total do patrimônio líquido com 
participação de não controladores 183.358 178.375 183.453 178.470

Total do passivo e patrimônio líquido 183.359 178.388 184.316 178.721

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 9 – – 2.044 –
Lucro Bruto – – 2.044 –
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas 10 (148) (118) (1.196) (1.225)
Outras 10 (31) (4) (209) (133)
Equivalência patrimonial 7 358 (828) (306) 264
Lucro/(prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro e dos impostos 179 (950) 333 (1.094)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 30 36 112 237
Despesas financeiras (19) (46) (26) (56)
Lucro/(prejuízo) antes do IR e da CS 190 (960) 419 (913)
IR e CS: Correntes 11 – – (229) (48)
Lucro/(prejuízo) do exercício 190 (960) 190 (961)
Lucro/(prejuízo) atribuído aos 
acionistas controladores 190 (960) 190 (960)

Prejuízo atribuído aos acionistas 
não controladores  – – – (1)

1. Contexto operacional – Constituída em 25/07/2011 sob a denominação 
de Tisbe SPE Empreendimentos e Participações Ltda., alterou a denomina-
ção para Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”) em 20/08/2012 e 
transformou o tipo jurídico de sociedade limitada para anônima, bem como 
elegeu para o cargo de Diretor os Srs. Arthur José de Abreu Pereira e André 
Ferreira de Abreu Pereira. A Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 14, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP e tem como atividade principal (i) investir em segmentos imobiliá-
rios comerciais, de varejo, residenciais e/ou industriais no Brasil; e (ii) deter 
participação em outras sociedades, consórcios, fundos e joint ventures que 
tenham o mesmo objeto social da Companhia. Em 28/01/2013, foram adqui-
ridas pela Companhia ações representativas de 1/3 (um terço) do capital 
social da Jaguatirica Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Jaguati-
rica”), o que equivalia a 28 milhões de ações ordinárias. Em 10/10/2013, 
foram adquiridas pela Companhia 99,9% das ações do capital social da Gil-
beá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A. (“Gilbeá”), representando 
13.486.500 de ações ordinárias. Em 06/01/2016, foram adquiridas pela 
Companhia 99,999% das ações do capital social da Refedin SPE Empreen-
dimentos Imobiliários S.A., que equivaliam a 499.995 ações, das 500.000 
ações emitidas pela Companhia. No mesmo ato, a Tellus III subscreveu 
14.500.000 ações de emissão da Companhia, passando assim, a deter 
14.999.995 de ações ordinárias. 2. Principais práticas contábeis – 2.1. 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), que 
incluem os princípios previstos na legislação societária brasileira e os pro-
nunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e deliberados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. De acordo com o contrato social da Com-
panhia seu exercício social terminará em 31 de março de cada ano.  As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contá-
beis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstra-
ções financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros 
pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da 
análise de recuperabilidade dos imóveis a comercializar e dos demais riscos 
para determinação de outras provisões. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. A emissão das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela 
Diretoria em 29/05/2019. 2.2. Moeda funcional: As demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia não possui 
transações em moeda estrangeira. 2.3. Base de consolidação: As demons-
trações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia, e 
das controladas descritas na Nota 7. Todas as transações, saldos, receitas e 
despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas integralmente 
nas demonstrações financeiras, sendo destacada a participação dos acio-
nistas não controladores. i) Controladas: As demonstrações financeiras de 
controladas, preparadas de acordo com as políticas contábeis consistentes 
com as da Controladora, são incluídas nas demonstrações financeiras con-
solidadas a partir da data na qual a Companhia obtém o controle, e conti-
nuam a ser consolidadas até a data em que o controle deixar de existir. 
Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são com-
binados integralmente e o valor patrimonial da participação dos acionistas 
não controladores é determinado pela aplicação do percentual de participa-
ção deles sobre o patrimônio líquido das controladas. ii) Controladas em 
conjunto: Uma “joint venture” é um acordo contratual através do qual a Com-
panhia e outras partes exercem uma atividade econômica sujeita a controle 
conjunto, situação em que as decisões sobre políticas financeiras e opera-
cionais estratégicas relacionadas às atividades da “joint venture” requerem 
a aprovação de todas as partes que compartilham o controle. As investidas 
controladas em conjunto são registradas pelo método de equivalência patri-
monial, desde a data em que o controle compartilhado foi adquirido. 2.4. 
Apuração do resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de 
forma linear com base no prazo dos contratos, levando em consideração o 
reajuste contratual, e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva 
prestação dos serviços. As receitas da Companhia derivam principalmente 
do aluguel referente à locação do empreendimento. Os custos e as despe-
sas são apresentados de acordo com o objeto social específico da Compa-
nhia e suas controladas, seguindo o regime de competência. 2.5. Caixa 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação 
financeira de curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele 
precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e 
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um 
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro/(prejuízo) do exercício 190 (960) 190 (961)
Total do resultado abrangente do exercício 190 (960) 190 (961)
Lucro/(prejuízo) atribuído aos acionistas 
controladores 190 (960)

Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores – (1)

Capital social Reserva de Prejuízos Participação de
Nota subscrito A integralizar Capital acumulados Total não controladores Total

Saldos em 01 de abril de 2017 17.500 (9) 157.424 (6.983) 167.932 85 168.017
Integralização de capital dos não controladores – – – – – 11 11
Integralização de capital dos controladores 8 1.300 (159) 10.262 – 11.403 – 11.403
Prejuízo do exercício – – – (960) (960) (1) (961)
Saldos em 31 de março de 2018 18.800 (168) 167.686 (7.943) 178.375 95 178.470
Integralização de capital dos controladores 8 400 79 4.314 – 4.793 – 4.793
Lucro líquido do exercício – – – 190 190 – 190
Saldos em 31 de março de 2019  19.200 (89) 172.000 (7.753) 183.358 95 183.453

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) do exercício 190 (960) 190 (961)
Imposto de renda e contribuição social – – 229 48
Rendimentos das aplicações financeiras (30) (36) (112) (232)
Resultado de equivalência patrimonial (358) 828 306 (264)
(Aumento) diminuição de ativos operacionais:
Contas a receber – – (2.150) –
Estoque de imóveis – – (4.333) (7.877)
Adiantamento a fornecedores – (1) (2) (32)
Impostos a recuperar (2) (7) (2) 1
Despesas antecipadas – – (549) (140)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores (10) 9 346 (587)
Obrigações sociais e fiscais – – 99 8
Contas a pagar (2) – (3) 4
Imposto de renda e contribuição social pagos – – (59) (53)
Caixa utilizado nas atividades 
operacionais (212) (167) (6.040) (10.085)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital nas investidas (4.980) (10.906) (1.480) (2.210)
Aquisição de ativo imobilizado – – – (1)
Aquisição/resgate das aplicações financeiras 394 (313) 2.727 707
Caixa gerado pelas (utilizado nas) 
atividades de investimento (4.586) (11.219) 1.247 (1.504

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos não controladores – 11
Aporte de capital dos controladores 4.793 11.403 4.793 11.403
Caixa proveniente das atividades de 
financiamento 4.793 11.403 4.793 11.414

Aumento (diminuição) líquido (a) de caixa 
e equivalentes de caixa (5) 17 – (175)

Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 20 3 34 209
 No fim do exercício 15 20 34 34

quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, 
a contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificadas na catego-
ria “Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.6. Instrumen-
tos financeiros: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), o reconhe-
cimento, a mensuração e a evidenciação dos instrumentos financeiros ati-
vos e passivos da Companhia têm como base o custo amortizado. A Com-
panhia reconhece um ativo financeiro pelo seu valor presente incluindo o 
pagamento dos juros, quando aplicável. Todos os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. 2.7. Estoque de imóveis: Composto pelo menor 
valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é com-
posto pelo valor do terreno adquirido para incorporação imobiliária acrescido 
dos gastos com construção, impostos, taxas e encargos financeiros. O Esto-
que de imóveis está apresentado no ativo circulante pois a Administração 
pretende iniciar a venda do imóvel dentro do próximo exercício. 2.8. Redu-
ção ao valor recuperável: Os valores contábeis dos estoques são revistos 
a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então 
o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável 
estimado, sendo a valor são reconhecidas no resultado. 2.9. Investimentos 
em controladas e coligadas: Os investimentos em controladas e coligadas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Para as empresas 
as quais a companhia detém o controle foram elaboradas demonstrações 
financeiras consolidadas. 2.10. Passivo circulante e não circulante: Com-
postos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos 
valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, 
quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. 
2.11. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia optou pelo 
regime de tributação do Lucro Real no qual o imposto de renda e a contribui-
ção social do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável em 
cada exercício fiscal. As suas controladoras optaram pelo regime de tributa-
ção com base no lucro presumido, cuja base de apuração do imposto de 
renda e da contribuição social é calculada à razão de 32% sobre as receitas 
brutas provenientes da prestação de serviços e 100% das receitas financei-
ras e outras receitas, sobre as quais se aplica a alíquota regular de 15%, 
acrescida do adicional de 10%, para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social; por esse motivo, a Companhia contabiliza apenas o 
imposto de renda e a contribuição social correntes com recolhimento dife-
rido sobre as diferenças temporárias provenientes das receitas, incluindo a 
respectiva parcela de PIS (“Programa de Integração Social”) e Cofins (“Con-
tribuição para Financiamento da Seguridade Social”). Quanto ao PIS e 
Cofins, a base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem 
deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as 
alíquotas da Contribuição para o PIS e da Cofins são, respectivamente, de 
0,65% e de 3%. 2.12. Resultado por ação: O resultado por ação foi calcu-
lado de acordo com o Art. 187 – inciso VII da Lei nº 6404/76, o qual exige 
que seja apresentado nas demonstrações do resultado (DRE), o lucro ou 
prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social 
(Resultado do exercício dividido pela quantidade de ações em circulação na 
data-base das demonstrações financeiras). 3. Novas normas e interpreta-
ções ainda não adotadas – As práticas contábeis adotadas no Brasil 
(BRGAAP), bem como as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) estão em constante e continuo processo de revisão, com o objetivo 
de aperfeiçoar as normas contábeis, auxiliando o leitor no processo de lei-
tura, entendimento e análise comparativa com outras empresas do mercado. 
Com isso, segue abaixo a natureza e a vigência de cada uma das novas 
normas e alterações: Pronunciamento: IAS 12/CPC 32Tributos sobre o 
lucro: IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro. 
Refere-se ao tratamento, contabilização e apresentação de incertezas fis-
cais. Vigência: Exercícios iniciados em ou após 1º/01/2019. CPC 06 (R2) – 
Arrendamento mercantil:  Refere-se à definição e a orientação do contrato 
de arrendamento previsto no IFRS 6 – IAS17. Vigência: Exercícios anuais 
iniciados a partir de 1º/01/2019. Atualmente, a Administração da Companhia 
está aguardando a atualização das práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas NBC TG 1000 (R1), mas espera 
não ter impactos significativos. 4. Caixa e equivalente de caixa – Contem-
plam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de 
liquidez imediata, conforme composição abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e bancos 15 20 22 33
Aplicações financeiras – – 12 1

15 20 34 34
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 

75% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
5. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Itaú – Soberano DI LP 618 982 1.005 3.620

618 982 1.005 3.620
A aplicação financeira Itaú Soberano DI LP é composto por investimento 
em fundo de renda fixa referenciado DI, o qual investe substancialmente em 
operações compromissadas (LFT). 6. Estoques de imóveis – Gilbeá SPE 
Empreendimentos Imobiliários S.A. Tipo de projeto: Industrial. Localidade: 
Campinas-SP; Data de início do projeto: Outubro de 2013; Início das obras: 
Abril de 2015; Percentual do projeto que já foi construído: 100%; Data de 
conclusão do projeto: Fevereiro de 2018. Refedin SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A: Tipo de projeto: Industrial. Localidade: Seropédica-RJ; Iní-
cio das obras: Outubro de 2018; Percentual do projeto que já foi construído: 
0%; Previsão de conclusão do projeto: Setembro 2019;
Composição do custo do imóvel a comercializar 2019 2018
Custo de aquisição – Terreno 15.876 15.876
Custos com projetos 88.092 84.148
Taxa de administração SDI (a) 5.002 4.613
Mais valia Gilbeá 935 935
Mais valia Refedin 756 756

110.661 106.328
a) O valor de R$5.002 (R$4.613 em 31/03/2018) corresponde aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário, pagos à SDI Desenvolvimento 
Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a título de taxa de administra-
ção desde outubro de 2013, por força de contrato de investimento, são cal-
culados com base na taxa de 5,5% durante a fase de obras e um adicional 
de 0,5% na conclusão das obras sobre o custo total e efetivo da construção 
do Empreendimento, bem como sobre os gastos com incorporação, gastos 
sobre os custos com o projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos, 
gastos com promoção e marketing do Empreendimento (como anúncios e 
mídia, se houver), excluídas as despesas incorridas com a compra do imó-
vel onde se darão as obras do empreendimento, impostos (IPTU do terreno) 
e emolumentos. A intenção principal da Companhia é o desenvolvimento 
dos empreendimentos com alienação dos estoques durante ou após a con-
clusão do desenvolvimento dos respectivos empreendimentos, por essa 
razão o mantém contabilizado como estoque tendo a Companhia iniciado os 
procedimentos para a identificação de compradores, a operação de locação 
das unidades tem como objetivo potencializar o valor da venda de mercado 
do imóvel. O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redução 
ao valor recuperável (impairment). A avaliação é efetuada através de laudos 
específicos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam 
em conta a expectativa do valor de transação do imóvel quando completa-
mente edificado descontado dos custos e despesas incorridas e a serem 
incorridas até a sua concretização. Em 31/03/2019 não existia expectativa 
de perda em relação ao valor recuperável dos estoques a ser registrado nas 
demonstrações financeiras.
7. Investimento Controladora Consolidado
a) Composição do investimento 2019 2018 2019 2018
Jaguatirica Empreendimento Imobi-
liário SPE S.A. 69.124 67.950 69.124 67.950

Gilbeá SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 97.178 95.576 – –

Refedin SPE Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 14.606 12.044 – –

Ágio por mais valia – Gilbeá (a) 936 936 – –
Ágio por mais valia – Refedin (a) 756 756 – –

182.600 177.262 69.124 67.950
a) Valor pago pela compra da participação societária das controladas. O 
ágio está fundamentado na mais valia do imóvel com base em avaliação 
realizada por especialistas, o qual será baixado quando da realização da 
venda do ativo. No balanço patrimonial consolidado o valor de ágio está 
alocado na rubrica de estoque. 
b) Posição patrimonial das investidas

Participação Ativo
Patrimônio 

líquido Resultado
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Jaguatirica 33,33% 33,33% 210.340 205.647 201.529 203.363 (917) 792
Gilbeá 99,99% 99,99% 98.116 95.880 96.264 95.261 1.002 (589)
Refedin 99,99% 99,99% 14.625 12.073 13.162 12.044 (338) (503)
c) Movimentação dos investimentos Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Saldo em 01 de abril 177.262 167.184 67.950 65.480
Aporte de capital 4.980 10.906 1.480 2.206
Equivalência patrimonial 358 (828) (306) 264
Saldo em 31 de março 182.600 177.262 69.124 67.950
8. Patrimônio líquido – 8.1. Capital social: Em 31/03/2019 o capital 
social subscrito é de R$19.200 representado por 19.200.000 (R$18.800 
e 18.800.000 em 2018) ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, das quais 18.285.696 ações são de Classe A; e 914.304 ações são de 
Classe B. Em 31/03/2018, a composição acionária é a seguinte:

Capital social
Acionista % participação Integralizado A integralizar Total
SDI Administração de Bens 4,75% 910 5 915
EDRAI LP 31,75% 6.067 28 6.095
AIAMAS LP 31,75% 6.067 28 6.095
TANIS LP 31,75% 6.067 28 6.095

100,00% 19.111 89 19.200
No exercício findo em 31/03/2019, o capital integralizado era de R$19.111 
(R$18.632 em 2018). Em setembro de 2018 os acionistas aumentaram o 
capital social da Companhia, em R$400, mediante a emissão de 400.000 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 380.952 
ações de Classe A, e 19.048 ações de Classe B. Em julho de 2017 os acio-
nistas aumentaram o capital social da Companhia, em R$900, mediante a 
emissão de 900.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, sendo 857.142 ações de Classe A, e 42.858 ações de Classe B. Em 
março de 2018 os acionistas aumentaram o capital social da Companhia 
em R$400, mediante a emissão de 400.000 novas ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, sendo 380.952 ações de Classe A, e 19.048 
ações de Classe B. 8.2. Reserva de capital: É composto por 90% dos 
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da
Tellus III Holding S.A. Company – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Tellus III Holding S.A. Company (“Companhia”), identificadas 
como “Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/03/2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e conso-
lidada, da Tellus III Holding S.A. Company em 31/03/2019, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às peque-
nas e médias empresas NBC TG 1000 (R1). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-

des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: A administração da Compa-
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
NBC TG 1000 (R1), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação 
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 demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. 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 
individuais e consolidadas, 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 sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte-
údo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de maio de 2019.
 Ernst & Young Marcos Kenji de Sá Pimentel Ohata
 Auditores Independentes S.S. Contador
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valores integralizados na entidade para a subscrição de ações cujo saldo 
é de R$172.000 (R$167.686 em 2018). 8.3. Destinação do resultado: A 
Companhia deverá distribuir anualmente o lucro líquido ajustado na seguinte 
forma: a) 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% 
do capital social, sendo que a Companhia poderá optar por não constituir 
a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido do montante das 
reservas de capital descritas no artigo 182, § 1º da Lei nº 6.404/76, exceder 
30% do capital social; b) 1% do saldo restante, após a alocação definida no 
item “a” acima, será distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório; e 
c) O saldo restante, após as distribuições descritas nos itens “a” e “b” acima, 
poderá ser, integral ou parcialmente distribuído aos acionistas ou destinado 
à reserva para investimento. O lucro líquido foi totalmente compensado com 
os prejuízos acumulados. 9. Receita líquida: A receita de alugueis está 
composta da seguinte forma:

2019 2018
Receitas de aluguéis 2.150 –
(-) Impostos incidentes (78) –
(-) Amortizações de benfeitorias (28) –
Total 2.044 –
10. Despesas administrativas e tributárias – As composições das despe-
sas administrativas e gerais estão distribuídas da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Despesas de condomínio (a) – – (529) (438)
Doações a entidades civis – – – (237)
Serviços de terceiros (146) (66) (340) (224)
Anúncios e publicações – (47) (73) (148)
IPTU – – (169) (123)
Propaganda e Publicidade – – (79) (71)
Viagens e Estádias – – (24) (24)
Outras despesas administrativas (33) (9) (191) (93)

(179) (122) (1.405) (1.358)
Despesas administrativas (148) (118) (1.196) (1.225)
Despesas tributárias (31) (4) (209) (133)
(a) Refere-se ao pagamento de condomínio das áreas não locadas do 
empreendimento comercial cuja conclusão ocorreu em fevereiro de 2018.
11. Imposto de renda e contribuição social – As despesas de imposto de 
renda e contribuição social estão conciliadas às alíquotas nominais como 
segue:

Consolidado
2019 2018

Receita de locação 2.150 –
Base de presunção 32% 688 –
Receitas financeiras e outras receitas 112 201
Total da base de cálculo dos tributos 800 201
Imposto de renda e contribuição social debitados ao 
resultado:

Imposto de renda e contribuição social – 24% (192) (48)
Imposto de renda adicional – 10% (37) –
Total (229) (48)
IRPJ e CSLL correntes (20) (48)
IRPJ e CSLL correntes com recolhimento diferido (209) –
Total (229) (48)
12. Partes relacionadas – São partes relacionadas os controladores da 
Companhia, informados na Nota 8, bem como as empresas que fazem parte 
do grupo societário dos sócios. O estatuto social da Companhia não prevê 
remuneração para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de 
administração. As operações com partes relacionadas referem-se aos hono-
rários relacionados com serviços de gerenciamento e apoio técnico para 
construção do empreendimento imobiliário com a SDI no total de R$389 
(R$610 em 2018) conforme informado na Nota 6. 13. Instrumentos finan-
ceiros – 13.1. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, ao 
mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações por meio da otimização do patrimônio. 13.2. 
Gestão de risco de liquidez: A responsabilidade final pelo gerenciamento 
do risco de liquidez é da Administração, que elaborou um modelo apropriado 
de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de 
captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos. A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue ade-
quados, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos 
e reais e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos 
financeiros. 14. Provisão para demandas judiciais – Atualmente a Compa-
nhia não é parte integrante em nenhum processo judicial, não registrando, 
portanto, provisão para demandas judiciais em 2019 e 2018. 

A descoberta foi feita recentemente por pesquisadores da 
Escola de Pesquisas Sociais, de Nova York. Essa habilidade, 
que seria denominada de empatia, possibilita e facilita as 

relações sociais para melhor compreender situações e ações do 
cotidiano.

Segundo relatos dos pesquisadores, durante os experimentos 
de leitura, a fi cção literária foi a que mais estimulou o cérebro dos 
participantes. Como uma prática interessante, a coordenadora 
pedagógica do Colégio Champagnat, de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza, sugere que ler para os fi lhos, além 
de fortalecer a relação, permite que tanto adultos como crianças 
vivenciem situações inéditas.

“Ao se colocar no lugar dos personagens é possível analisar a 
maneira como cada um reagiu a determinada situação, opinar 
sobre as atitudes positivas e questionar o que poderia fazer de 
diferente”, explica, ao avaliar que o papel da família é fundamental 
no quesito empatia, por ser um aspecto essencial para a vida em 
sociedade. Depois, na escola, surgem outros desafi os e é preciso 
que o aluno esteja seguro emocionalmente para poder lidar com 
as diferenças e estabelecer relações positivas e saudáveis. 

“Estimular a empatia é um trabalho de todos. Tanto em casa 
como na escola é preciso ensinar pelo exemplo e mostrar que 
nem sempre todos concordam ou têm a mesma opinião sobre 
os assuntos, mas que com compreensão é possível chegar a um 
caminho do meio”, analisa Juliana. Além da leitura, a coorde-
nadora dá cinco dicas para ensinar e reforçar a habilidade da 
empatia nos pequenos:

1. O dia a dia das famílias é cada vez mais agitado e acelerado, 
então é importante estabelecer um tempo para conversar com 
as crianças. Falar sobre situações do trabalho e da vida adulta 
mostra que os pais também têm difi culdades, tanto quanto os 
fi lhos, e o diálogo ajuda a superar essas questões. A hora do 
café da manhã ou após o almoço, por exemplo, podem ser bons 
momentos para criar essa rotina.

Cinco dicas para ensinar 
empatia às crianças

A leitura de histórias e contos de fi cção pode estimular adultos e crianças a entenderem o seu próximo 
ou, ainda, a se colocarem no lugar dele

2. Lembre-se de estar totalmente presente nesses momentos. 
Dividir a atenção com o celular, tablet ou televisão mostra que 
você está apenas parcialmente presente e isso é um péssimo 
exemplo de empatia.

3. Em situações de confl ito, não basta apenas pedir desculpas 
da boca para fora. Estimule a criança a entender o sentimento 
do outro e perguntar como pode resolver a situação.

4. Da mesma forma, pedir desculpas quando errar com a crian-
ça é um bom exemplo e mostra que a comunicação está aberta. 
Conversar para entender o que houve e como a situação pode 
ser contornada é o próximo passo.

5. Atividades artísticas como aulas de música, pintura e dançar 
em dupla são bons exercícios para entender sentimentos próprios 
e do seu par, além de estimular vínculos afetivos, especialmente 
para crianças introspectivas.

 
Fonte e mais informações: (www.colegiosmaristas.com.br).
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O número de estagiários 
no Brasil aumentou de 339 
mil em 2010 para 498 mil em 
2017, o que representa um 
crescimento de 47,1%. Já o 
número de bolsistas cresceu 
42,2% nesse mesmo período, 
ao passar de 206 mil para 292 
mil. Em 2017, a maior parte dos 
estagiários cursava o ensino 
superior (76,6%), seguido pelo 
ensino médio (19,6%), técnico 
(3,4%) e demais níveis (0,3%), 
de acordo com dados do es-
tudo do Centro de Integração 
Empresa-Escola em parceria 
com a Fipe.

O estudo mostra que, em ter-
mos percentuais, a proporção 
de estagiários que recebiam 
bolsa-auxílio no país teve 
queda de 60,7% em 2010 para 
58,7% em 2017, sendo que 
em 2016 esse percentual era 
de 66,4%. A maior parte dos 
estagiários cursava o ensino 
superior em 2017 (76,5%), 
seguido por bolsistas do en-
sino médio (20,1%) e ensino 
técnico (3,4%).

De acordo com os dados, a 
bolsa-auxílio recebida pelos 
estagiários apresentou queda 
entre 2010, quando era de 
R$ 883,00, para 2017, quando 
passou a ser de R$ 850,00. O 
nível mais elevado de valores 
foi registrado em 2013, com 
R$ 1.013,00. A bolsa-auxílio 
recebida por estagiários que 
estavam cursando o nível su-
perior era a mais elevada, de 
R$ 942,00, seguida pelo ensino 
técnico, de R$ 631,00.

Segundo a pesquisa, a maior 
parte de estagiários em 2007 
era do sexo feminino (59,8%). 
O número maior se repete em 

todos os níveis de estágio. Os 
estagiários do sexo masculino 
com bolsa-auxílio em 2017 
eram 59,2% enquanto os de 
sexo feminino eram 58,3%. 
Quando se trata do valor re-
cebido pelos estagiários, as 
mulheres ganhavam menos 
em todos os anos e níveis edu-
cacionais. Para os estagiários 
do nível superior, a diferen-
ça média, em 2017, era de 
R$ 1.001,00, o que indica que 
os homens recebiam uma bolsa 
8,9% maior do que as mulheres.

A pesquisa também registrou 
que o número de aprendizes no 
Brasil teve aumento de 100,2%, 
de 2010, quando eram 193 mil, 
para 2017, quando o número 
passou a ser de 386 mil. A 
remuneração média dos apren-
dizes nesse período passou de 
R$ 395,00 para R$ 634,00 
(60,6%) em termos nominais 
ou de R$ 600,00 para R$ 634,00 
(5,7%) em termos reais.

Em 2017, o setor que mais 
concentrava aprendizes era 
o de comércio; reparação de 
veículos automotores e moto-
cicletas (26,7%); indústrias de 
transformação (20,7%); saúde 
humana e serviços sociais 
(13,9%).

Segundo o estudo, a remu-
neração total dos estagiários e 
aprendizes chegou a R$ 6,246 
bilhões em 2017. Com isso o 
valor adicionado ao PIB foi de 
R5 15,1 bilhões, o que gerou 
um impacto direto e indireto 
de R$ 10,7 bilhões. O impacto 
induzido (aumento da renda 
dos agentes da economia) 
foi de R$ 4,4 bilhões. Foram 
gerados 181,6 mil postos de 
trabalho (ABr).

Número de estagiários 
no Brasil aumenta

em sete anos
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