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ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações com sede na cidade 
de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros (“Companhia”) para se reunirem, no dia 29 
de julho de 2019, às 10h00, em primeira convocação, na sede social da Companhia, em Assembleia Geral 
Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) registrar o cancelamento da 5ª emissão de 
debêntures da Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada da Companhia 
(“Escritura”), aprovado em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 20.05.2019, tendo em vista o 
não cumprimento das condições suspensivas previstas na Escritura; (ii) aprovar a 7ª emissão de debêntures simples da 
Companhia, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total de até 
R$45.000.000,00, com a emissão de até 45.000, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com 
vencimento em até 80 meses e demais termos e condições descritos abaixo e conforme documentação disponível na 
sede da Companhia (“Debêntures”): (a) Séries: única (b) Garantia: cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da 
Companhia e de sociedades por ela controladas decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis; (c) Correção 
Monetária e Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a 
contar da primeira data de integralização, correspondentes a (i) da primeira data de integralização até o 30º mês 
contado da Data de Emissão: 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfi nanceiros de 1 (um) dia, over extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 – Bolsa, Brasil, Balcão no informativo diário 
disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 5,85% (cinco 
inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, (ii) a partir 
do 31º mês contado da Data de Emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% (quatorze inteiros e 
oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos (“Remuneração”). A 
Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, incidente sobre o Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures desde a primeira data de integralização até a data do seu efetivo pagamento. (d) 
Vencimento, amortização e resgate: as Debêntures estarão sujeitas a (i) hipóteses de vencimento antecipado, (ii) 
resgate antecipado facultativo, e (iii) amortização extraordinária, a serem descritas na escritura de emissão de 
debêntures; (e) Época e condições de pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga mensal e sucessivamente; 
e (f) Destinação dos Recursos: os recursos captados em razão da emissão das Debêntures serão utilizados pela 
Companhia para refi nanciamento do endividamento da Companhia perante seus demais credores fi nanceiros, e 
incluem todos os custos envolvidos na estruturação da emissão das Debêntures. (iii) a autorização da administração 
e demais representantes legais da Companhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à implementação das matérias que forem aprovadas. Os documentos relativos às matérias a serem 
discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em 
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 12.07.2019.

Ricardo Leonel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1000076-90.2017.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito 
da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Terra e Mar Cosmeticos Ltda Epp, CNPJ 53.366.852/0001-63 e Maria Regina 
Bevaqua Avarese, RG. 8.441.221, CPF011.040.658-35, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Sp 1 Fomento Mercantil Ltda., bem como em face de Beatriz 
Ciurria Bevaqua, objetivando o recebimento do valor de e R$ 27.783,58 (jan/2017), referente as 
notas promissórias nºs: 6289 de 19/01/2014 no valor de R$ 14.129,36; 6327 de 06/02/2014 no 
valor de R$ 15.507,09; 6390 de 27/02/2014 no valor de R$ 16.406,52 e 6405 de 27/03/2014 no 
valor de R$ 17.228,34, vencidas e não pagas. Encontrando-se os coexecutados em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital para pagarem o débito no prazo de 3 (três) 
dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da 
divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de 
(03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, 
o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 
cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe 
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2019 

Balanço patrimonial Nota 2018 2017
Ativo circulante 22.820 83.484
Caixa e equivalentes de caixa 3 10.506 38.083
Contas a receber - partes relacionadas 4/18 179 13.718
Tributos a recuperar 6 3.366 2.500
Estoques 5 5.171 26.789
Instrumentos financeiros derivativos 20 3.568 – 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 – 1.304
Outros 30 1.090
Imobilizado 8 349 313
Intangível 9 1.151 725

Total do ativo não circulante 1.500 1.038
Total do ativo 24.320 84.522

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ nº 25.142.875/0001-59

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Balanço patrimonial Nota 2018 2017

Passivo circulante 14.305 79.321
 Fornecedores 10 10.897 50.901
 Empréstimos e financiamentos 11 – 22.322
 Instrumentos financeiros derivativos 20 – 5.634
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 7 1.171 –
 Dividendos propostos 1.556 – 
 Obrigações sociais e trabalhistas 328 205
 Outros 353 259
Patrimônio líquido 10.015 5.201
 Capital social subscrito 13 6.000 6.000
 Reservas 311 1
 Outros resultados abrangentes 166 9
 Reserva de lucros 3.538 (809)
Total do passivo e do patrimônio líquido 24.320 84.522

Demonstração do resultado Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 14/18 1.023.561 446.678
(–) Custo das mercadorias vendidas 15 (1.000.279) (448.075)
Lucro bruto 23.282 (1.397)
Despesas gerais e administrativas 16 (6.107) (2.999)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros 17.174 (4.396)
Receitas financeiras 17.611 4.377
Despesas financeiras (25.286) (1.273)
Resultado financeiro, líquido 17 (7.674) 3.104
Resultado antes do IR e da CS 9.500 (1.292)
Corrente 7 (813) (842)
Diferido 7 (2.475) 1.304
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.213 (830)
Lucro (prejuízo) por ação 1,04 (0,14)

Demonstração do resultado abrangente 2018 2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 6.213 (830)
Ajustes de conversão 157 15
Total do resultado abrangente 6.370 (815)
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Saldo em 31/12/2016 6.000 1 (6) 21 – 6.016
Resultado do exercício – – – – (830) (830)
Alocação de resultado – – – (830) 830 –
Ajuste de tradução (CTA) – – 15 – – 15
Saldo em 31/12/2017 6.000 1 9 (809) – 5.201
Resultado do exercício – – – – 6.213 6.213
Alocação de resultado – 310 – 5.903 (6.213) –
Dividendos – – – (1.556) (1.556)
Ajuste de tradução (CTA) – – 157 – – 157
Saldo em 31/12/2018 6.000 311 166 3.538 – 10.015

Demonstração do fluxo de caixa 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 6.213 (830)
 Resultado financeiro não realizado (7.233) 5.634
 MTM estoques/provisão retenção 21 (82)
 MTM Contrato de compra preço não fixado – (890)
 Depreciação e amortização 435 140
 Outras provisões (72) –
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.475 –

1.839 3.972
Ajuste de capital de giro
Redução (Aumento) nas contas do ativo: Clientes 13.539 (13.718)
 Estoques 21.598 (26.707)
 Tributos a recuperar (866) (2.439)
 Outros Ativos (22) (995)
Aumento (redução) nas contas do passivo: Fornecedores (40.894) 51.769
 Tributos e contribuições 168 (1.304)

2018 2017
 Empréstimos e financiamentos (22.323) 22.322
 Outros passivos 123 438
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (26.838) 33.338
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (154) (720)
 Aquisições de intangível (743) –
 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (897) (720)
Aumento (redução) no saldo de disponibilidades (27.735) 32.618
 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
  antes dos efeitos de conversão (27.735) 32.618
 Efeitos da conversão 157 15

(27.578) 32.634
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa – –
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 38.084 5.450
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.506 38.084
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (27.578) 32.634

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Marubeni Grãos Brasil S.A. (a “Companhia” ou 
“MGB”) foi fundada em 27/04/16, e é uma sociedade anônima por ações, e 
que tem por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e expor-
tação, de grãos em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio 
atacadista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas 
beneficiados; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, 
de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representações comer-
ciais nacionais e internacionais de matérias agrícolas e de mercadorias em 
geral; (vi) a importação e exportação de bens e serviços relacionados com 
suas atividades operacionais; (vii) a administração de bens próprios; e (viii) 
a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, acionista ou 
qualquer outra. A Companhia iniciou as suas atividades em 3 de maio de 
2017. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das 
principais práticas contábeis adotadas: As demonstrações financeiras da 
Companhia para o exercício findo em 31/12/18 foram autorizadas para emis-
são pela Administração em 27/05/19. As demonstrações financeiras da Com-
panhia para o exercício findo em 31/12/18 foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou 
todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC, 
que estavam vigentes em 31/12/18. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração não identificou 
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Companhia e da conti-
nuidade das atividades nos próximos 12 meses. As demonstrações financei-
ras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 
pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de ins-
trumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. Para aten-
der às disposições societárias (CPC 26 (R1)), a Companhia apresentou a 
demonstração do resultado abrangente em suas demonstrações financeiras. 
Os dados não financeiros incluídos nesta demonstração financeira, tais como 
projeções econômicas, volumes, margem e seguros, não foram auditados. 
Estimativas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estima-
tivas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 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 seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor 
justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da 
análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para demandas judiciais. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demons-
trações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo 
de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas ao menos 
uma vez por ano. Moeda funcional e moeda de apresentação: De acordo com 
o CPC 02 (R2), a moeda funcional é a moeda do ambiente econômico prin-
cipal no qual a Entidade opera. A norma estabelece no parágrafo 9 quais os 
principais fatores que devem ser considerados para determinação da moeda 
funcional. Cabe ressaltar que, mesmo a norma citando os fatores que devem 
ser considerados para determinação da moeda funcional, esse processo não 
é óbvio e em algumas situações a Administração, com base em seu julga-
mento, determina a moeda funcional que representa com maior fidedignida-
de os efeitos econômicos das transações, eventos e condições subjacentes. 
A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o dólar norte-ameri-
cano. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais 
(moeda de apresentação), convertendo-se a o dólar norte-americano para 
Reais, utilizando-se para isto a taxa de câmbio de fechamento do exercício 
de R$ 3,8742 para os ativos e passivos, e a taxa média mensal para as 
contas de resultado. As variações cambiais resultantes da conversão de ati-
vos, passivos, contas de resultado e de patrimônio líquido foram reconhecidas 
em conta específica do patrimônio líquido denominada “Ajustes Acumulados 
de Conversão”. As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das 
demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir: a) Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. A receita líquida é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebido, excluindo descontos, 
abatimentos e encargos sobre vendas. b) Reconhecimento de receita: i) Ven-
da de produtos - exportação: A Companhia reconhece a receita quando: (i) 
o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que 
benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia, e (iii) quando crité-
rios de venda específicos tiverem sido atendidos, quais sejam transferência 
de propriedade e do risco da mercadoria ao cliente. A comprovação da tran-
sação é baseada nos parâmetros previstos pelo Incoterms, que no caso da 
Companhia somente exporta na modalidade FCA (“Free Carrier”). A receita 
é o rendimento líquido das vendas, após dedução de impostos, descontos e 
devoluções. A receita é reconhecida na data de emissão do certificado de 
embarque (“Bill of Lading”). ii) Receita financeira: A receita financeira é reco-
nhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros 
efetiva, e é reconhecida à medida que há expectativa de realização provável. 
c) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são conver-
tidas em moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações ou na data da avaliação, para os itens que são remensurados. 
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes aos 
ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na 
demonstração do resultado e apresentados na rubrica “Variações monetárias 
e cambiais, líquidas”. d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, câmbio disponível, e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, cujos vencimentos originais são 
inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. e) Contas a receber: As contas a receber correspondem aos 
valores a receber da Marubeni América (“MAC”), que é parte relacionada, 
pela venda de grãos (soja ou milho) no decurso normal das atividades da 
Companhia, determinado com base no valor de mercado, e sua marcação é 
impactada diretamente no resultado na rubrica de “Venda de mercado exter-
no”. A Companhia mantém um contas a receber da Marubeni Corporation 
(“MC”), que é relativo à prestação de serviços, relacionados à comissão 
sobre vendas da operação externa e contrato de serviços relacionados a 
despesas comerciais, o montante é reconhecido na rubrica “Venda de servi-
ços externo”. f) Estoques: Os estoques são produtos da atividade de compra 
e venda (trading) e conforme determinado pelo CPC 16 (R1) são avaliados 
pelo valor justo deduzidos dos custos de venda. O ganho ou perda relativo à 
marcação a mercado é reconhecida diretamente no resultado na rubrica de 
“Custo de produtos vendidos”. g) Imobilizado: Equipamentos de informática 
e móveis e utensílios são demonstrados ao custo, líquido de depreciação 
acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, 
se houver. A depreciação é calculada com base no método linear ao longo 
das vidas úteis estimadas dos ativos. O valor residual e a vida útil dos ativos 
e os métodos de depreciação são revistos anualmente e ajustados de forma 
prospectiva, quando for o caso. h) Ativos intangíveis: A Companhia somente 
possui ativos intangíveis de vida útil definido, e que são em sua totalidade 
formados por sistemas de informática, que são mensurados ao custo no 
momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os 
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumula-
da e perdas acumuladas de valor recuperável. Esses ativos intangíveis com 
vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados 
em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver 
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de 
amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no 
mínimo ao final de cada exercício social. Ganhos e perdas resultantes da 
baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor 
líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na 
demonstração do resultado no momento da baixa do ativo. i) Redução ao 
valor recuperável de ativos: A Companhia avalia no final de cada período de 
apresentação do relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são reconhecidos 
somente se houver evidência objetiva de impairment como resultado de um 
ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos e aque-
le evento de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados 
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que possa ser estimado de 
maneira confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: • Dificuldade finan-
ceira relevante do emitente ou tomador; • Uma quebra de contrato, como 
inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; • Torna-se pro-
vável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;  
• O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro de-
vido às dificuldades financeiras; • Dados observáveis indicando que há uma 
redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma 
carteira de ativos financeiros. O montante do prejuízo é mensurado como 
sendo a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juros em vigor ori-
ginal dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do 
prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em um período 
subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder 
ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), 
a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reco-
nhecida na demonstração do resultado. j) Outros ativos e passivos e classi-
ficação entre curto e longo prazo: Um ativo é reconhecido no balanço quan-
do for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. k) Outros ativos e passivos e classificação entre curto e longo 
prazo: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. l) Empréstimos e 
recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivati-
vos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo, e compreendem caixa e equivalentes de caixa, e são conta-
bilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva. 

m) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação 
incorridos, e são, subsequentemente, apresentados ao custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados e o valor de liquidação é reco-
nhecida na demonstração do resultado durante o período em que os emprés-
timos estejam em aberto, utilizando o método de taxa efetiva de juros. n) 
Contas a pagar aos fornecedores: Correspondem às obrigações a pagar por 
mercadorias que foram adquiridas de fornecedores no curso normal dos 
negócios. A Companhia possui dois tipos de contratos de compra de merca-
doria. São eles: i) Contratos com preço definido: Os contratos com preço 
definido são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e subsequentemente, 
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva. 
Com o pagamento ocorre, no geral, três dias após a entrega da mercadoria, 
o impacto é irrelevante. ii) Contratos a fixar: Os contratos a fixar são inicial-
mente registrados pelo valor justo, que é mensurado com base na melhor 
estimativa do valor de mercado na data da transação e posteriormente, até 
que ele seja fixado seu valor é mensurado com base no valor de mercado 
por meio do resultado. O ganho ou perda relativo à marcação a mercado é 
reconhecido diretamente no resultado na rubrica de “custo de produtos ven-
didos”. o) Tributação: Imposto de renda e contribuição social - correntes: A 
tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição 
social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquo-
ta de 15% acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem 
R$240 no período de 12 meses. A contribuição social é computada pela 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de compe-
tência. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamen-
te não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, 
consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou 
débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante, de acordo com a previsão 
de sua realização. Impostos diferidos: O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias decorrentes 
de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores 
contábeis. São determinados usando as alíquotas de imposto promulgadas 
na data do balanço e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto 
de renda e contribuição social diferidos nos ativos for realizado ou quando o 
imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos forem liquidados. 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos no ativo são reconheci-
dos sobre diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa da con-
tribuição social sobre lucro líquido, na extensão em que a sua realização seja 
provável. O imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais acumulados não 
possui prazo de prescrição, porém a sua compensação é limitada em anos 
futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício. Os 
créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal ou base negativa 
da contribuição social são reconhecidos somente na extensão em que seja 
provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças tem-
porárias possam ser utilizadas. p) Ativos e passivos financeiros - classificação, 
reconhecimento e mensuração: A Companhia classifica seus ativos financei-
ros nas seguintes categorias: (a) mensurados ao valor justo por meio do 
resultado; e (b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finali-
dade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. As compras e as 
vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de nego-
ciação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o 
ativo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos 
de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; 
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativa-
mente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. As operações de 
mercado futuro de commodities têm ajustes diários e são valorizadas a valor 
de mercado até a conclusão dos contratos comerciais, sendo que o ganho 
ou a perda é alocado para o resultado do exercício. A Companhia protege 
sua exposição a dólares, com a utilização de swaps e contratos de compra/
venda a termo de moeda sem entrega física (Non-Deliverable Forward - NDF). 
Tais operações com derivativos permitem assegurar lucro médio mínimo em 
dólar para as operações futuras visando garantir o cumprimento das obriga-
ções em reais. Na modalidade de trava cambial, além de fixar a taxa de 
conversão, a Companhia recebe da instituição financeira, prêmio que é pago 
como remuneração com base no CDI calculado pró rata die. As classificações 
dos instrumentos financeiros estão descritas a seguir: i) Ativos financeiros: 
Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros são classificados, 
no reconhecimento inicial, como ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimen-
to, ativos financeiros disponíveis para venda. Todos os ativos financeiros são 
reconhecidos a valor justo, acrescido, no caso de ativos financeiros não con-
tabilizados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
são atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Vendas e compras de ativos 
financeiros que requerem a entrega de bens dentro de um cronograma es-
tabelecido por regulamento ou convenção no mercado (compras regulares) 
são reconhecidas na data da operação, ou seja, a data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o bem. Os principais ativos financeiros 
da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de 
clientes e outras contas a receber, e instrumentos financeiros derivativos. As 
classificações dos instrumentos financeiros estão descritas a seguir: Mensu-
ração subsequente: Para fins de mensuração subsequente, os ativos finan-
ceiros são classificados em quatro categorias: • Ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado; • Empréstimos e contas a receber; • Investimen-
tos mantidos até o vencimento; • Investimentos financeiros disponíveis para 
venda. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: Ativos financei-
ros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos 
para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial 
a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como 
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no 
curto prazo. Essa categoria inclui instrumentos financeiros derivativos con-
tratados pela Companhia que não satisfazem os critérios para a contabilida-
de de hedge, definidos pelo CPC 38. Derivativos, incluindo os derivativos 
embutidos que não estão intimamente relacionados ao contrato principal e 
que devem ser separados, são também classificados como mantidos para 
negociação, a menos que sejam classificados como instrumentos de hedge 
eficazes. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresen-
tados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos 
ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. A Companhia não 
designou nenhum ativo financeiro a valor justo por meio do resultado no re-
conhecimento inicial, exceto suas aplicações financeiras. Empréstimos e 
recebíveis: Essa categoria é a mais relevante da Companhia. Empréstimos 
e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando 
o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução 
ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em considera-
ção qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. 
A amortização do método de juros de efetivos é incluída na linha de receita 
financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor 
recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. Inves-
timentos mantidos até o vencimento: Ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados 
como mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado 
intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a 
avaliação inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são avaliados 
ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, menos 
perdas por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado 
levando em consideração qualquer desconto ou prêmio sobre a aquisição e 
taxas ou custos incorridos. As amortizações dos juros efetivos são incluídas 
na rubrica “Receitas financeiras”, na demonstração do resultado. As perdas 
originadas da redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa 
financeira no resultado. A Companhia não registrou investimentos mantidos 
até o vencimento durante o exercício findo em 31/12/18. Ativos financeiros 
disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
aqueles ativos financeiros não derivativos que não são classificados como 
(a) empréstimos e recebíveis; (b) investimentos mantidos até o vencimento; 
ou (c) ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos 
financeiros incluem instrumentos patrimoniais e de títulos de dívida. Títulos 
de dívida nessa categoria são aqueles que se pretendem manter por um 
período indefinido e que podem ser vendidos para atender às necessidades 
de liquidez ou em resposta às mudanças nas condições de mercado. Após 
mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados 
a valor justo, com ganhos e perdas não realizados, reconhecidos diretamen-
te na reserva de disponíveis para venda dentro dos outros resultados abran-
gentes até a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao 
valor recuperável, dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos 
e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que 
são reconhecidos no resultado do período. Quando o investimento não mais 
atender aos critérios de reconhecimento ou quando for determinada perda 
por redução ao valor recuperável, os ganhos ou perdas cumulativas anterior-
mente reconhecidos em outros resultados abrangentes devem ser reconhe-
cidos no resultado. Dividendos sobre investimentos patrimoniais disponíveis 
para venda são reconhecidos no resultado quando o direito de reconheci-
mento da Companhia for estabelecido. O valor justo de ativos monetários 
disponíveis para venda denominados em moeda estrangeira é mensurado 
nessa moeda estrangeira e convertido utilizando-se a taxa de câmbio à vista 
vigente na data de reporte das demonstrações financeiras. As variações do 
valor justo atribuíveis a diferenças de conversão que resultam de uma mu-
dança do custo amortizado do ativo são reconhecidas no resultado, e as 
demais variações são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Em 
31/12/18, a Companhia não possuía ativos financeiros disponíveis para ven-
da. Desreconhecimento (baixa): Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é baixado principalmente (ou seja, excluído do resultado do 
exercício) quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; 
• A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa rece-
bidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de 
“repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas trans-
feriu o controle sobre o ativo. Quando a Companhia tiver transferido seus 
direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo 
de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos 
e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do  

envolvimento contínuo da Companhia com o ativo. ii) Redução do valor recu-
perável de ativos financeiros: A Companhia avalia nas datas do balanço se 
há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo 
de ativos financeiros, não é recuperável. Uma perda só existe se, e somente 
se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resulta-
do de um ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimen-
to inicial do ativo (“um evento de perda” ocorrido) e tenha impacto no fluxo 
de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, 
que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução ao 
valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do 
empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira rele-
vante. A probabilidade de que elas irão entrar em falência ou outro tipo de 
reorganização financeira, default ou atraso de pagamento de juros ou princi-
pal pode ser indicada por uma queda mensurável do fluxo de caixa futuro 
estimado, como mudanças em vencimento ou condição econômica relacio-
nados com defaults. iii) Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e men-
suração: Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos 
e financiamentos, contas a pagar, ou como derivativos classificados como 
instrumento de proteção (hedge), conforme o caso. Passivos financeiros são 
inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e finan-
ciamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação direta-
mente relacionado. Os principais passivos financeiros da Companhia incluem 
contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e instrumen-
tos financeiros derivativos. Mensuração subsequente: A mensuração subse-
quente dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser 
da seguinte forma: Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: 
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos 
financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhe-
cimento inicial a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são 
classificados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com 
o objetivo de recompra no curto prazo. Essa categoria incluí instrumentos 
financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os 
critérios de contabilização de hedge definidos pelo CPC 38 - Derivativos, 
incluindo os derivativos embutidos que não são intimamente relacionados ao 
contrato principal e que devem ser separados, e também são classificados 
como mantidos para negociação, a menos que sejam designados como ins-
trumentos de hedge efetivos. Ganhos e perdas de passivos para negociação 
são reconhecidos na demonstração do resultado. A Companhia não apre-
sentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio do resultado. Des-
reconhecimento (baixa): Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação 
for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente 
for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente 
diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente 
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo 
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos cor-
respondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 
iv) Instrumentos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos finan-
ceiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, 
houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes 
reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. A Companhia utiliza instrumentos fi-
nanceiros derivativos, como contratos a termo de moeda e contratos a termo 
de commodities para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas 
de câmbio e o risco de variação dos preços de commodities, respectivamen-
te. Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de 
hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o con-
trato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente tam-
bém ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros 
quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros 
quando o valor for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de 
mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados 
diretamente na demonstração de resultado. q) Ajuste a valor presente de 
ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atu-
alizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presen-
te. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo 
é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e de-
terminação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em 
consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas 
análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a Companhia 
concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários cir-
culantes é irrelevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste. r) Outros benefícios 
a empregados: Os benefícios concedidos aos empregados e diretores da 
Companhia incluem, além de remuneração fixa (salários e contribuições de 
seguridade social (INSS), férias remuneradas e 13º salário), e remuneração 
variável como participação nos lucros e resultados e prêmio. Esses benefícios 
são registrados no resultado do exercício, na rubrica de “Despesas Gerais e 
Administrativas”, à medida que são incorridos. A Companhia não possui be-
nefício na modalidade de pagamento baseado em ações. s) Julgamentos:  
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divul-
gações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações finan-
ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou 
passivo afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas 
contábeis da Companhia, a Administração fez os seguintes julgamentos que 
têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras: Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fon-
tes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incer-
teza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de 
causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: Valor justo de instru-
mentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ati-
vos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam na-
queles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não 
for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer 
o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados 
como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças 
nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado 
dos instrumentos financeiros. Derivativos não designados como instrumentos 
de hedge: Os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que 
um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensura-
dos ao seu valor justo com as variações lançadas em contrapartida do resul-
tado. Embora a Companhia faça uso de derivativos com o objetivo de prote-
ção, não foi aplicada contabilização de hedge (hedge accounting) para os 
períodos apresentados. O valor justo dos instrumentos derivativos está divul-
gado na Nota 13. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não fi-
nanceiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o 
valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor 
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o 
valor em uso. Impostos: Julgamento significativo da Administração é reque-
rido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhe-
cido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, junta-
mente com estratégias de planejamento fiscal futuras. Custos: A Companhia 
adota o custo médio ponderado na data da transação e com base na quan-
tidade exportada e emissão da nota fiscal, além de alocar os custos adicionais 
de compra, tais como, frete ferroviário, despesas com supervisão e classifi-
cação nos armazéns e terminal portuário, que são alocados em contas dis-
tintas no resultado no grupo de “Custos”, além do resultado da marcação a 
mercado do estoque e contratos em aberto, os quais estamos reclassifican-
do a partir de 2018 em relação a 2017, inerentes ao negócio para melhor 
apresentação. t) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primei-
ra vez em 2018: A Companhia aplicou pela primeira vez determinadas alte-
rações às normas, em vigor para períodos anuais iniciados em 01/01/18 ou 
após esta data. A Empresa decidiu não adotar antecipadamente nenhuma 
outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas mas ainda 
não vigentes. A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e al-
terações, que são aplicáveis à Empresa, estão descritos a seguir: CPC 48 - 
Instrumentos financeiros: O CPC 48 - Instrumentos financeiros, equivalente 
à norma internacional IFRS 9, substitui o CPC 38 (equivalente à norma in-
ternacional IAS 39) para períodos anuais com início a partir de 01/01/18, 
reunindo todos os três aspectos da contabilização de instrumentos financei-
ros: classificação e mensuração; redução ao valor recuperável; e contabilida-
de de hedge. Exceto para contabilidade de hedge, é exigida aplicação retros-
pectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de informações 
comparativas. Para contabilidade de hedge, as exigências são geralmente 
aplicadas prospectivamente, salvo poucas exceções. A Companhia realizou 
uma avaliação do impacto do novo pronunciamento e não identificou nenhum 
impacto significativo no balanço patrimonial e na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido. De acordo com as análises realizadas pela Adminis-
tração, as seguintes considerações foram identificadas: (a) Classificação e 
mensuração: A Companhia não identificou nenhum impacto significativo no 
seu balanço patrimonial ou patrimônio líquido ao aplicar as exigências de 
classificação e mensuração da IFRS 9. Será mantida a mensuração a valor 
justo todos os ativos financeiros atualmente já mantidos a valor justo. Contas 
a receber de clientes são mantidos para recolher os fluxos de caixa contra-
tuais e dão dar origem a fluxos de caixa que representem exclusivamente 
pagamentos de principal e juros. Assim, a Empresa espera que esses conti-
nuem a ser mensurados pelo custo amortizado segundo o CPC48. (b) Perdas 
por redução do valor recuperável (“Impairment”): A Companhia não identificou 
impacto significativo no seu balanço patrimonial e demonstração do resulta-
do do exercício ao aplicar a nova exigência de perdas por redução do valor 
recuperável. A Administração entende que a metodologia de apuração de 
provisão de perdas esperadas pelo modelo de “aging list” é o melhor  
modelo que reflete a estimativa de perdas. (c) Contabilidade de hedge: A 
Companhia não identificou impacto significativo no seu balanço patrimonial 
ou patrimônio líquido referente as operações de contabilidade de hedge.  
IFRS 15 - Receita de Contrato com Clientes: O CPC 47, equivalente à norma 

internacional IFRS 15, substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção 
(equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas (equivalente 
à norma internacional IAS 18) e interpretações relacionadas e se aplica, com 
exceções limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com cliente. 
O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita 
proveniente de contrato com cliente e exige que a receita seja reconhecida 
em um valor que reflita a contraprestação que a entidade espera receber em 
troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. O CPC 47 exige 
que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os 
fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos 
com seus clientes. A norma também especifica a contabilização dos custos 
incrementais de obtenção de um contrato e os custos diretamente relaciona-
dos ao cumprimento de um contrato. Além disso, a norma exige divulgações 
mais detalhadas. A Empresa efetuou a avaliação de seus contratos e se as 
obrigações de desempenho são satisfeitas ao longo do tempo. Na avaliação 
da Empresa, não foram identificados efeitos da adoção do CPC 47 que afe-
tassem essas demonstrações financeiras. u) Normas emitidas, mas ainda 
não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas 
não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da 
Empresa, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas nor-
mas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em 
vigor. CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: O CPC 06 (R2) 
- Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à 
norma internacional IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em subs-
tituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à 
norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de 
arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os 
arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à 
contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A 
norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários - ar-
rendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) 
e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 
meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o arrendatário 
reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de arrenda-
mento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o 
prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem 
reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de ar-
rendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os ar-
rendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocor-
rência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do 
arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como 
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pa-
gamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do 
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há 
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os 
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo 
com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre 
dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que 
vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/19, exige que os ar-
rendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que 
as previstas no CPC 06 (R1). Transição para o CPC 06 (R2): A Empresa 
planeja adotar o CPC 06 (R2) retrospectivamente para cada período de di-
vulgação anterior apresentado. A Companhia optará por adotar a norma para 
contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que 
utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Ope-
rações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Empresa não aplicará a nor-
ma a contratos que não tenham sido previamente identificados como contra-
tos que contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 
03. A Companhia optará por utilizar as isenções propostas pela norma para 
contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da 
data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de 
baixo valor. A Companhia possui arrendamentos do prédio bem como de 
determinados equipamentos de escritório (como computadores pessoais, 
impressoras e copiadoras) que são considerados de baixo valor. Melhorias 
anuais - Ciclo 2018-2019: CPC 32 - Tributos sobre o lucro: As alterações 
esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos 
estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados que 
geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a 
entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos 
no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme 
o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou 
eventos passados. A entidade deve aplicar estas alterações a períodos anu-
ais com início a partir de 01/01/19, sendo permitida sua aplicação antecipa-
da. Na adoção inicial destas alterações, a entidade deve aplicá-las às con-
sequências do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas a partir do 
início do período comparativo mais antigo. Como a prática atual da Companhia 
está alinhada a essas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas 
demonstrações financeiras. Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o trata-
mento do imposto de renda: A Interpretação (ainda sem correspondência 
equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 
22) trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os 
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem incluí es-
pecificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a trata-
mentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o se-
guinte: Se a entidade considera tratamentos tributários incertos 
separadamente. • As suposições que a entidade faz em relação ao exame 
dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais. • Como a entidade de-
termina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não 
utilizados. • Créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto. • Como 
a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve 
determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente 
ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se 
seguir a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A interpre-
tação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/19, mas são 
disponibilizadas determinadas isenções de transição. A Companhia adotará 
a interpretação a partir da data em que entrar em vigor. Não existem outras 
normas ou interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Companhia, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio 
líquido divulgado pela Companhia. 
3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras:

2018 2017
Aplicação financeiras equivalentes de caixa (*) (**) 10.280 37.813
Bancos conta movimento 226 270

10.506 38.083
(*) Inclui R$ 1.979 em 31/12/18 e R$ 24.151 (em 2017) relativo a valor de 
exportação recebido da Marubeni América (MAC), ainda não convertido em 
R$ por meio de contrato de câmbio. (**) As aplicações financeiras referem-se, 
substancialmente, a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) remunerados 
a 97% com base no Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mantidos com 
bancos de primeira linha, e com liquidez diária. 4. Contas a receber - partes 
relacionadas: O saldo de contas a receber de revenda de mercadoria em 
31/12/18 é de Zero (R$ 13.718 em 2017) mantido integralmente com a Ma-
rubeni América (MAC). O saldo de serviço a receber em 31/12/18 é de R$ 179 
(Zero em 2017) mantido integralmente com a Marubeni Corporation (MC).
5. Estoque: 2018 2017
Estoque 5.109 26.707
MTM de estoques (Nota 16) 103 135
Provisão para retenção terminal (41) (53)

5.171 26.789
Conforme determinado pelo CPC 16 (R1), a Companhia, por ser uma trading, 
avalia seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de vendas.
6. Tributos a recuperar: 2018 2017
IRPJ e CSLL a compensar 2.338 2.344
IRRF a compensar 1.028 156

3.366 2.500
7. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação de despesas com o imposto de 
renda e a contribuição social: 2018 2017
Lucro/(prejuízo) antes do IR (IRPJ) e da CS (CSLL) 9.500 (1.292)
IR e CS pela alíquota fiscal nominal combinada de 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL (3.230) 439
Outros (58) 23
Total (3.288) 462
Corrente (813) (842)
Diferido (2.475) 1.304
Alíquota efetiva 35% 36%
b) Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos:

2018 2017
MTM contratos e compra 4.914 1.389
MTM contratos de venda (2.401) 44
MTM instrumentos financeiros derivativos - ativo (3.717) (178)
MTM estoques (35) (46)
Provisão retenção terminal 15 19
Outras provisões 53 76
IRPJ e CSLL diferido ativo (passivo) (1.171) 1.304
Saldo Inicial 1.304 –
Imposto diferido no resultado (2.475) 1.304
8. Imobilizado: Móveis e 

utensílios
Computadores 

e periféricos
Benfeitorias em 

imóveis de terceiros Total
Em 31/12/2016 45 – 64 109
Adições 82 115 59 256
Depreciação (16) (12) (24) (52)
Em 31/12/2017 111 103 99 313
Adições 26 107 20 153
Depreciação (32) (38) (47) (117)
Em 31/12/2018 105 172 72 349
9. Intangível: Software Total
Em 31 de dezembro de 2016 349 349
Adições 464 464
Depreciação (88) (88)
Em 31 de dezembro de 2017 725 725
Adições 743 743
Depreciação (317) (317)
Em 31/12/18 1.151 1.151

10. Fornecedores: 2018 2017
Fornecedores nacionais 10.785 35.270
Fornecedores de contratos não fixados – 16.308
MTM contratos não fixados (Nota 16) – (890)
Fornecedores gerais 112 213

10.897 50.901
11. Empréstimo e financiamentos: 2018 2017
Adiantamento de contratos de câmbio a liquidar – 21.839
Juros a pagar sobre contrato de ACC – 7
(–) Variação cambial – 476

– 22.322
12. Derivativos não designados como instrumentos de hedge: A Com-
panhia possui exposição cambial relacionada aos seus contratos de compra, 
os quais são determinados em Reais. Nesse sentido, no intuito de se prote-
ger contra exposição cambial, a MGB optou pela contratação de instrumen-
tos financeiros derivativos não designados como instrumentos de hedge, 
utilizando os produtos NDF e Trava. Adicionalmente, por se tratar de uma 
Trading, a Companhia marca a mercado seus contratos de compra e de 
venda. É importante salientar que a política interna de risco da Companhia 
não permite que ela, ao concretizar um novo contrato de compra, não realize 
um contrato de venda de mesma quantidade com a contraparte importadora. 
i) Trava: Operação na qual o exportador trava a taxa de câmbio, mediante 
fechamento do contrato de câmbio de exportação, que pode acontecer antes 
ou após o embarque das mercadorias ou a prestação de serviços ao exterior. 
Essa operação não é caracterizada como um financiamento, pois não há 
recebimento de recursos antecipados. Ela é um mecanismo de proteção fi-
nanceira para os créditos futuros de exportação, em que o exportador rece-
be o prêmio, já especificado em contrato. A trava do contrato de câmbio pode 
ser total ou parcial. ii) NDF: É um contrato a termo de moedas, negociado em 
mercado de balcão, cujo objetivo é fixar, antecipadamente, uma taxa de 
câmbio em uma data futura. No vencimento, a liquidação ocorre pela diferen-
ça entre a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como refe-
rência.
Derivativo Valor referência Vencimento MTM
Trava 37.449 Até dois meses 319

De dois meses a seis meses 4.115
De seis meses a um ano 6.408

Total Nota 20 10.842
NDF 1.875 Até dois meses 117
Total 39.324 Nota 20 10.959
iii) Contratos de compra e venda e de estoques de commodities: A Companhia 
adota a estratégia de Square Position, que consiste em zerar a sua exposição 
em volume. Dessa forma, para todo o volume originado, há uma venda cor-
respondente à MAC. Dessa forma, caso o preço da commodity oscile mar-
cação a mercado dos estoques e dos contratos de compra serão neutraliza-
dos pela marcação a mercado dos contratos de venda.
Derivativo Nota 2018 2017
MTM Contrato de Venda 21 7.063 (129)
MTM Contrato de Compra 21 (14.454) (4.975)
Total (7.391) (5.104)
Todos os contratos de compra e venda em aberto possuem prazo de 
vencimento inferior a um ano. 13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 
31/12/18, o capital social está representado por 6.000.000 quotas no valor 
nominal de R$1 cada e estão assim distribuídas: Participação
Acionistas Ações R$ %
Marubeni Corporation 5.999.400 5.999.400 99,99
Tadaaki Kurakake 600 600 0,01

6.000.000 6.000.000 100
b) Distribuição de lucros: Conforme estatuto social da Companhia, o mínimo 
de 25% do lucro líquido apurado em cada período, deverá ser distribuído aos 
Sócios proporcionalmente ao número de quotas de propriedade de cada um. 
A critério dos Sócios, o remanescente poderá permanecer em reserva da 
Companhia, podendo até ser incorporado ao capital social.

Destinação do resultado do exercício Em R$
Lucro líquido do exercício de 2018 6.212.520,14
Distribuição aos acionistas: Marubeni Corporation 1.552.974,72
 Tadaaki Kurakake 155,32

1.553.130,04
14. Receita operacional líquida: 2018 2017
Venda de mercadoria mercado externo (Nota 19) 1.022.491 446.678
Venda de serviço mercado externo (Nota 19) 1.070 –

1.023.561 446.678
A receita de venda de mercadoria reconhecida da Companhia é integralmen-
te com a Marubeni América (MAC). A receita de serviço reconhecida da 
Companhia é integralmente com a Marubeni Corporation (MC).
15. Custo de mercadoria vendida: 2018 2017
Custo de mercadoria vendida 995.841 443.539
Despesas portuária com embarque 867 404
MTM de estoques 32 (135)
Provisão de retenção do terminal (4) 53
Perda com estoque 366 –
MTM de contratos de compra 10.369 4.085
MTM de contratos de vendas (7.192) 129

1.000.279 448.075
16. Despesas gerais e administrativas: 2018 2017
Despesas com pessoal 3.904 1.113
Serviços de terceiros 791 637
Despesas tributárias 151 345
Despesas de TI 451 380
Aluguel 280 254
Depreciação e amortização 417 112
Despesas gerais 178 57
Outras (65) 101

6.107 2.999
17. Resultado financeiro 2018 2017
Receita financeira – 1.683
 Variação cambial ativa: Rendimentos aplicação financeira 1.897 632
 Prêmio operação de trava cambial 5.222 1.952
 Ganho NDF 54 104
 Juros Recebidos 28 –

7.201 4.371

2018 2017
Receita financeira - não realizada: MTM Trava Cambial 10.298 –
 Ganho MTM - NDF 111 6

10.409 6
Despesas financeiras: Variação Cambial Passivo (23.964) –
 Juros contrato ACC (1.826) (230)

(25.790) (230)
Despesas financeiras - não realizadas: MTM trava cambial – (530)
 Variação cambial passiva não realizada 506 (513)

506 (1.043)
Total resultado financeiro, líquido (7.674) 3.104
18. Partes relacionadas: Receita bruta 2018 2017
 Marubeni América Corporation (Nota 15) 1.022.491  446.678
 Marubeni Corporation (Nota 15) 1.070 –
Total 1.023.561 446.678
Contas a receber: Marubeni América Corporation (Nota 4) – 13.718
 Marubeni Corporation (Nota 4) 179 –
Total 179 13.718
As principais transações que influenciaram os resultados dos exercícios, 
relativos a operações com companhias relacionadas foram realizados de 
acordo com os preços específicos pactuados entre as partes. A Companhia 
pagou aos seus administradores, em salários e remuneração variável, um 
total de R$1.081 em 31/12/18. 19. Gerenciamento de riscos e instrumen-
tos financeiros: 19.1. Objetivos e políticas para gestão de risco finan-
ceiro: A Companhia, no curso normal de seus negócios, está exposta a 
riscos de mercado, liquidez e crédito, os quais são gerenciados ativamente 
em conformidade com as políticas de gestão de risco (“Políticas de Risco”) 
e procedimentos adotados pela Companhia. Todas as atividades com deri-
vativos para fins de gestão de risco são realizadas por equipes especializa-
das com as habilidades, experiência e supervisão apropriada. 19.2. Consi-
derações sobre riscos: a) Risco de mercado: O risco de mercado é o risco 
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de ativos e passivos detidos 
pela Companhia flutue em função de mudanças em variáveis de mercado 
como taxa de juros, taxa de câmbio e preços de commodities. b) Risco de 
taxa de juros: Os riscos de taxas de juros decorrem da possibilidade da 
Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de 
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação 
desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos 
em termos de taxas préfixadas ou pós-fixadas, e em determinadas circuns-
tâncias são efetuadas operações de hedge para travar o custo financeiro das 
operações. c) Risco de câmbio: Os riscos de taxas de câmbio decorrem da 
possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras 
utilizadas pela Companhia para a aquisição de matéria-prima, venda de pro-
dutos e a contratação de instrumentos financeiros. Além de valores a pagar 
e a receber em moedas estrangeiras. Nesse contexto, a utilização de instru-
mentos financeiros derivativos é para fins exclusivos de proteção e é pauta-
da nos seguintes termos: (a) proteção do fluxo de caixa contra descasamen-
to de moedas. O monitoramento das exposições de moeda e feito 
diariamente pela área de riscos da Matriz localizada em Tóquio.
Ativos em reais 2018 2017
Caixa e equivalente de caixa (*) 8.527 13.932
Outros ativos 1.992 1.706

10.519 15.638
Passivos em reais: Fornecedores 10.897 50.901

10.897 50.901
Exposição ativa/(passiva) (378) (35.263)
(*) O valor do equivalente de caixa mantido no exterior o qual ainda não foi 
convertido em Reais por meio de contrato de câmbio é mantido em USD, e 
portanto, não está sujeito ao risco de moeda. Análise de sensibilidade para 
mudanças na taxa de câmbio: Para o cálculo do cenário provável foi utilizada 
a taxa cambial no fechamento dessas demonstrações financeiras (R$ x US$ 
= 3,8742). Como tais instrumentos já estão registrados pelo valor justo por 
meio do resultado (cenário provável) não há efeitos adicionais no resultado 
para esse cenário. Nos cenários “Possível” e “Remoto”, a taxa de câmbio foi 
acrescida/diminuída em 25% e 50%, respectivamente, antes dos impostos:
Derivativo Remoto +/– 50% Possível +/– 75%
Trava 72.553 37.449
NDF (3.633) (1.816)
Total 68.920 35.633
d) Risco de preço de commodities: Decorre da possibilidade de oscilação 
dos preços de mercado dos produtos comercializados ou pela Companhia. 
Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas 
receitas e nos custos da Companhia. Com o objetivo de proteger-se em re-
lação às oscilações nos preços. Análise de sensibilidade para mudanças no 
valor das commodities: Para o cálculo do cenário provável foi utilizado o 
valor de mercado das commodities com o preço referência do porto de Pa-
ranaguá (PR). O valor médio de mercado da soja e do milho por tonelada em 
31/12/18 é de R$ 1.300 e R$ 619, respectivamente. Como tais instrumentos 
já estão registrados pelo valor justo por meio do resultado (cenário provável) 
não há efeitos adicionais no resultado para esse cenário. Nos cenários “Pos-
sível” e “Remoto”, a taxa de câmbio foi acrescida/diminuída em 25% e 50%, 
respectivamente, antes dos impostos:

+/-25% +/-50%
Estoque MTM MTM MTM MTM MTM MTM

Estoque Compra Vendas Estoque Compra Vendas
Soja 1.264 (41.922) 43.361 2.527 (83.844) 86.722
e) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de equivalentes de caixa, 
instrumentos financeiros derivativos, depósitos em bancos, Certificados de 
Depósitos Bancários (CDBs), operações compromissadas, Adiantamento de 
Contratos de Câmbio (ACC), seguradoras, fornecedores, entre outros. Por 
essa razão, a Companhia somente possui limites para operar com os bancos 
Sumitomo, Tokyo-Mitsubishi, Mizuho e Deutsch e Itaú. f) Risco de liquidez: 
Com relação ao risco de liquidez, a Companhia tem como política manter em 
caixa equivalentes de caixa em investimentos de alta liquidez, que faça fren-
te ao valor correspondente aos desembolsos operacionais que atendam ao 
ciclo de conversão de caixa e desembolsos financeiros de acordo com o 
fluxo de pagamentos. Todos os ativos e passivos financeiros possuem ven-
cimento inferior a um ano, e por esta razão todos estão classificados no 
circulante. 20. Instrumentos financeiros: Resumo dos instrumentos finan-
ceiros - ativos e passivos (valor contábil): Encontra-se a seguir uma compa-
ração por classe do valor contábil e do valor justo dos instrumentos financei-
ros da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras:

2018 2017
Mensuração do valor justo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros: Caixa e equivalente de caixa (Nota 3) – 10.506 – 10.506 – 38.083 – 38.083
 Contas a receber partes relacionadas (Nota 4) – 179 – 179 – 13.718 – 13.718
 MTM de instrumentos financeiros derivativos (Nota 13) – 10.959 – 10.959 – 6 – 6
 Total do ativo – 21.644 – 21.644 – 51.807 – 51.807
Passivos financeiros: Fornecedores com contratos ainda não fixados – – – – 15.418 – – 15.418
Empréstimos (Nota 12) – – – – – 22.322 – 22.322
 MTM contratos de compra em aberto (Nota 13) – (14.454) – (14.454) – 4.975 – 4.975
 MTM de instrumentos financeiros derivativos (Nota 13) – – – – – 530 – 530
 MTM contratos de venda em aberto (Nota 13) 7.063 – – 7.063 129 – – 129
Total do passivo 7.063 (14.454) – (7.391) 15.547 27.827 – 43.374

Hierarquia de valor justo: A Companhia usa a seguinte hierarquia para de-
terminar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de 
avaliação: Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos. Apenas títulos públicos são classificados como 
Nível 1, na composição da rubrica “Títulos e valores mobiliários”; Nível 2 - 
informações, além dos preços cotados, incluídas no Nível 1 que são adotadas 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) 
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Nível 3 - informações para 
os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mer-
cado (ou seja, inserções não observáveis). Técnicas de avaliação específicas 
utilizadas para valorizar os ativos e passivos ao valor justo incluem: • Preços 
de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras 
para instrumentos similares; • O valor justo de swaps de taxa de câmbio 
calculado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com base 
nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado. Todos os instrumentos 
financeiros, incluindo os derivativos, são marcados a mercado. Dessa forma 
não há diferença entre o valor justo e o valor contábil. Instrumentos financei-
ros por categoria:
Ativos Nota 2018 2017
Empréstimos e recebíveis: Caixa e equivalente caixa     3 10.506 38.083
Clientes 4 179 13.718

10.685 51.801
Ao valor justo por meio do resultado: Estoques 5 5.171 26.789
MTM instrumentos financeiros derivativos - ativo 13 10.959 6

16.130 26.795
Total ativos financeiros 26.815 78.596
Passivos Nota 2018 2017
Empréstimos e financiamentos: Fornecedores 11 10.897 50.901
Empréstimos e financiamentos 12 – 22.322

10.897 73.223
Ao valor justo por meio do resultado
MTM contratos de compra 13 (14.454) 4.975
MTM instrumentos financeiros derivativos - passivo 13 – 530
MTM contratos de venda 13 7.063 129

(7.391) 5.634
Total dos passivos financeiros 3.506 78.857
21. Seguros contratados: A Companhia mantém cobertura de seguros para 
riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O escopo dos tra-
balhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência 
da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da Com-
panhia, que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 22. Balan-
ço patrimonial e demonstração do resultado complementar: Os balanços 
patrimoniais e as demonstrações do resultado da Companhia, originalmente 
preparados em dólar norte-americano, e convertidos para reais, conforme 
critérios mencionados na Nota 2.1, são como seguem:

2018 2017
Ativo circulante USD R$ USD R$
 Caixa e equivalente de caixa 2.712 10.506 11.512 38.083
 Contas a receber - partes relacionadas 46 179 4.147 13.718
 Tributos a recuperar 869 3.366 756 2.500
 Estoques 1.335 5.171 8.098 26.789
 Instrumentos financeiros derivativos 921 3.568 – –
 IR e CS diferidos – – 394 1.304
 Outros 8 30 330 1.090
Total do ativo circulante 5.891 22.820 25.237 83.484
 Imobilizado 90 349 94 313
 Intangível 297 1.151 219 725
Total do ativo não circulante 387 1.500 313 1.038
Total ativo 6.278 24.320 25.550 84.522
Passivo circulante: Fornecedores 2.813 10.897 15.387 50.901
 Empréstimos e financiamentos – – 6.748 22.322
 Instrumentos financeiros derivativos – – 1.703 5.634
 IR e CS diferidos 302 1.171 – –
 Dividendos 401 1.553 – – 
 Obrigações sociais e trabalhistas 85 328 62 205
 Outros 92 356 78 259
Total do passivo circulante 3.693 14.305 23.978 79.322
Patrimônio líquido: Capital social subscrito 1.900 6.000 1.900 6.000
 Reservas 94 311 – 1
 Ajustes de conversão – 166 – 9
 Lucros (prejuízos) acumulados 591 3.538 (328) (808)
Total patrimônio líquido 2.585 10.015 1.572 5.201
Total do passivo e do patrimônio líquido 6.278 24.320 25.550 84.522

2018 2017
USD R$ USD R$

Receita operacional líquida 277.658 1.023.561 138.997 446.678
 (–) Custo das mercadorias 
  vendidas (271.354) (1.000.280)  (139.489) (448.075)
Lucro bruto 6.304 23.282 (492) (1.397)
 Despesas gerais e 
  administrativas (1.662) (6.107) (936) (2.999)
Resultado operacional antes
 dos efeitos financeiros 4.642 17.175 (1.428) (4.396)
 Receitas financeiras 6.300 17.611 1.220 4.377
 Despesas financeiras (8.521) (25.286) (227) (1.273)
Resultado financeiro, líquido (2.221) (7.674) 993 3.104
Resultado antes do IR e da CS 2.253 9.501 (435) (1.292)
 Corrente (211) (813) (244) (842)
 Diferido (629) (2.475) 412 1.304
Lucro líquido (prejuízo) exercício 1.413 6.213 (267)  (830)
Lucro (prejuízo) por ação 0,24 1,04 (0,04) (0,14)

Diretoria
José Feres Kfuri Junior e 

Marcus Vinicius Menezes Cardoso

Contador
Luiz Carlos Ipoldo Guimarães 

CRC 1SP-216761/O-4 - CPF 010.822.678-64

CARBONELL INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Licença Ambiental de Operação (Regularização), para atividade de 
Fabricação de Peças para Tratores Agrícolas, à Avenida Ermano Marchetti, 1004, Lapa de Baixo, São Paulo/SP.

1ª VC - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006144-
73.2014.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ANDRE SCHNEIATER DE OLIVEIRA, CPF. 363.517.038-08, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 14.547,02 (Maio/2014), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente as parcelas vencidas e não 
pagas, bem como do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes. Estando o 
requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. SP. 

3ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004069-
90.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RAUL TUNICO QUIZANI, Brasileiro, Solteiro, CPF 394.636.188-99, com endereço à Rua Ceara, 193, 
CONJ 2, Alphaville Empresarial, CEP 06465-120, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que 
nos autos da ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 10.774,18 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ainda ADVERTIDO que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de julho de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025569-24.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) LEANDRA CARNEIRO ALVES, CPF 145.890.768-61, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação 
e Assistência Social, para cobrança de R$ 10.552,24 (abril/2016), decorrentes das mensalidades 
vencidas entre Março a Dezembro/2015, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. 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 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

Bia Nóbrega (*)
 
Nas últimas semanas, a falta 

de controle sobre o exercício 
do coaching no Brasil tem 
invadido as mídias. 

Como Executiva de Recur-
sos Humanos, sempre prezei 
pelo rigor acadêmico, seja 
para mim ou no desenvolvi-
mento dos demais colabora-
dores. Como coach, mentora, 
palestrante, conselheira e 
autora, sinto-me obrigada a 
esclarecer todas as dúvidas 
sobre essa questão. O primeiro 
ponto é entender o porquê de 
tudo isso. 

O problema é que o coa-
ching, no Brasil, perdeu o 
signifi cado original. A palavra 
coach, que traduzida signifi ca 
treinador, não é de fato – em 
um processo de coaching, o 
treinador. O coaching é um 
processo em que o coach guia 
o coachee, mas é o coachee 
que determina onde se quer 
chegar e como fará isto. O 
coach não treina, o coach só 
guia, não dá a resposta. 

A melhor defi nição de coa-
ching é um processo instigante 
e criativo, onde o coach inspira 
o coachee a maximizar o seu 
potencial pessoal e profi ssio-
nal. A principal ferramenta é 
a pergunta, nada se ensina. 
Outras ferramentas são para 
autoconhecimento, autorre-
fl exão, nada além disso. 

No mentoring, o profi ssional 
coloca a sua experiência à dis-
posição, para acelerar o apren-
dizado do outro, que também 
é diferente de treinamento. 
Treinamento, ou training, é 
um programa, estruturado de 
transmissão de conhecimento 
ou de desenvolvimento com-
portamental. 

Portanto, ao meu ver, o 
que aconteceu no Brasil é 
que se pegou treinamento, 
mentoring e mais do que isso, 
programas pré formatados de 
desenvolvimento, e nomea-
ram como Coaching. 

Criaram-se inúmeras esco-
las, cobrando milhares de reais 
e tudo isso foi deturpado. Coa-
ching é perguntar, é fazer com 
que o coachee saiba quem se é, 
defi na o que quer e como quer 
alcançar. Nada se ensina, mais 
uma vez eu repito. Inclusive 
eu, quando estou numa ses-
são de coaching e por algum 
motivo eu acabo colocando a 
minha experiência, na mesma 
hora eu falo: “Olha, isso não 
é coaching, isso é mentoring”. 
Porque eu sou “purista” e eu 
tenho este dever. 

Sendo assim, se você quer 
contratar um Coach, procure 
o ICF, que é a maior institui-
ção do mundo, a qual desde o 
início da minha prática como 
coach eu sou afi liada, e que 
determina que no mínimo 
é necessário uma formação 
com alto rigor acadêmico, 100 
horas de prática e mais do 
que tudo seguir um código de 
ética, estar sujeito as sanções 
disciplinares e é por isso que 
eu afi rmo a você: Coach é 
uma profi ssão, é séria e tem 
muito valor. 

 
(*) - Graduada em Psicologia pela USP, 

pós em Administração de Empresas 
pela FGV-SP, é coach, mentora, 

palestrante e atua há mais de 21 anos 
na Área de RH em empresas líderes 

em seus setores 
(www.bianobrega.com.br). 

Entenda a diferença 
entre coaching, 

mentoring e 
treinamento
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