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Viver em grandes 

cidades faz parte da 

rotina de grande parte 

da população mundial. 

Estimativas apontam 

que mais de dois terços 

da população devem 

estar nos centros 

urbanos em 2050. 

Com a perspectiva de 
crescimento global, tra-
zer mais qualidade de 

vida e inovação para esses 
locais é mais do que um investi-
mento, mas um ato de compro-
misso e responsabilidade com 
as gerações futuras. A conexão 
entre esse objetivo e políticas 
públicas capazes de estimular a 
inovação e o desenvolvimento 
tecnológico é inegável. 

Para compreender isso, bas-
ta observar o rápido efeito que 
a transformação digital tem no 
setor privado: maior produtivi-
dade e qualidade em diversos 
setores – além de maior pos-
sibilidade de capacitação para 
diversos profi ssionais por meio 
de plataformas online.

Mais do que aumentar o 
volume de recursos, a tecno-
logia representa uma via vital 
para tornar o Brasil um local 
cada vez mais desenvolvido e 
com melhor qualidade de vida 
para seus cidadãos ao longo 
do tempo. 

Dados do Centro de Es-
tudo de Telecomunicações 
da América Latina mostram 
que aumentar o índice de 
digitalização em 1% equiva-
le a um aumento de 0,32% 
no PIB. Com mais recursos, 
crescem as chances de pro-
mover mudanças estruturais 
necessárias na sociedade. É 
fundamental lembrar que a 
população (não só aqui, mas 
em grande parte do globo) 
está envelhecendo de forma 
cada vez mais ativa. E é neces-
sário apresentar alternativas 
para cuidar dessas pessoas ao 
longo do tempo.

Na Europa, continente que 
abriga 85% das cidades com 
maior índice de prosperida-
de do mundo, algumas das 
tendências observadas são a 
melhora do conceito de e-he-
alth como forma de facilitar 
consultas remotas e o uso 
de sensores que monitoram 
pacientes à distância (o que 
pode ser particularmente útil 
se analisado o mercado de 
pacientes com doenças neu-
rodegenerativas), antecipando 
situações de risco.

Dentro ou fora de casa, 
minimizar danos e conter 
impactos em redes e serviços 
são objetivos comuns aos go-
vernantes de diversos países. 
Hoje, o recurso mais difundido 
no campo de segurança são os 
sistemas de videovigilância 
(CCTV). Com inteligência 
artifi cial, pode fornecer às 
cidades novas soluções, como 
o reconhecimento de objetos, 
pessoas e até mesmo de com-
portamentos.

Segurança é um dos pilares 
essenciais para o futuro, ao 
lado da gestão efi caz de re-
cursos para manter as cidades 
em pleno funcionamento. Mais 
uma vez, a tecnologia pode ser 
uma aliada importante nesse 
processo. O uso de Internet 
of Things (IoT), por exemplo, 
permite incorporar sensores 
nos containers de coleta de 
lixo, por exemplo, deixando 
clara a maneira ideal de forne-
cer serviços de coleta com base 
em indicadores extremamente 
apurados de uso, condições 
de tráfego ou capacidade de 
atendimento.

Nada disso pode ser feito 
sem profi ssionais capacita-
dos e aptos a lidar com esse 
novo cenário. Por isso, gerar 
ambientes de especialização 
e inovação capazes de atrair e 
manter o capital humano são 
pontos a serem observados. 
O avanço do setor de Tec-
nologia da Informação e Co-
municação (TIC) representa 
uma excelente oportunidade 
para as cidades como meio 
de crescimento econômico e 
criação de empregos ao longo 
do tempo.

O desenvolvimento deste 
setor exige uma rede de ins-
talações, ambientes e incenti-
vos que atraiam e estimulem 
empresas, empreendedores, 
centros de inovação, univer-
sidades e investidores. E aqui, 
é possível observar iniciativas 
recentes do setor privado bra-
sileiro: promover a criação de 
startups, oferecendo locais e 
meios para que essas iniciati-
vas possam se desenvolver ao 
longo do tempo.

Atingir esse objetivo na 
esfera pública depende de 
um plano estratégico orien-
tado, estável, defi nido e de 
longo prazo que priorize o 
investimento em ciência e 
novas tecnologias, oferecen-
do segurança para que os 
recursos alocados sejam ca-
pazes de gerar conhecimento 
e crescimento sustentável 
nos países em que forem apli-
cados. Além disso, deve-se 
traçar metas sob a premissa 
“Start Small, Think Big”, onde 
sejam priorizadas atuações 
viáveis e de impacto para ir 
paulatinamente crescendo 
e alcançando os objetivos 
estabelecidos.

Impulsionar o crescimento 
do país através da inova-
ção, empreendedorismo e 
digitalização tem de ser um 
compromisso no Brasil dos 
próximos anos. Cada vez mais, 
acreditamos que é possível 
acompanhar e liderar uma 
transformação tecnológica 
que gere valor e traga compe-
titividade para a economia, ao 
mesmo tempo em que impacta 
a vida cotidiana das pessoas, 
empresas e instituições.

 
(*) - É CEO da Indra no Brasil

 (www.indracompany.com). 

O desenvolvimento 
depende de investimento 

em tecnologia para 
as cidades

Jorge Arduh (*) 

          30/06/2019            30/06/2018
Valor Valor de Valor Valor de

Longo Prazo    Vencimento do custo mercado do custo mercado
Carteira própria     7.650      7.644     5.375      5.371
Letras Financeiras De 01/09/2022
  do Tesouro  a 01/09/2024     7.650      7.644     5.375      5.371
Total     7.650      7.644     5.375      5.371
5 - Operações de Câmbio 30/06/2019 30/06/2018
Ativo         4.444         3.521
Cambio comprado a liquidar 3.885 2.776
Direito sobre vendas de câmbio 3.919 3.053
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (3.360) (2.308)

Passivo         7.881         5.945
Câmbio vendido a liquidar 3.898 3.040
Obrigações por compras de cambio 3.889 2.777
Obrigações por vendas realizadas 94 128

6 - Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 30/06/2019 30/06/2018
Outros Créditos
Rendas a receber           500           589
Corretagem de câmbio a receber 459 560
Serviços prestados a receber 41 29

Diversos           427           142
Adiantamentos e antecipações 11 36
Créditos tributários (ver NE 10) 240 -
Impostos e contribuições a compensar 61 8
Devedores Caução de Aluguel 60 39
Devedores diversos - País 55 59

Passivo Circulante
Outras Obrigações
Fiscais e previdenciárias           271           291
Impostos e contribuições sobre lucro 44 37
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 7 10
Impostos e contribuições sobre salários 70 62
Outros 150 182

Diversas         1.193         1.296
Obrigações por aquisição de bens e direitos 82 5
Provisão para pagamentos a efetuar 1.032 1.191
Credores diversos País 79 100

Passivo Não Circulante
Outras Obrigações
Diversas           505               -
Provisão para passivos contingentes (ver NE 12) 505 -

7 - Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 3.850 (em
2018 R$ 3.300), representado por 3.850.000 cotas (3.300.000 cotas em
2018), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas domicilia-
dos no País. Em 30 de maio de 2019, aprovaram o aumento de capital social
no montante de R$ 350, mediante a emissão de 350.000 novas cotas, total-
mente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por cota.
Este aumento está em processo de homologação pelo Banco Central do
Brasil. Em 10 de dezembro de 2018, aprovaram o aumento de capital social
no montante de R$ 200, mediante a emissão de 200.000 novas cotas, total-
mente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por cota.
Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 28 de feve-
reiro de 2019; b) Reservas de Lucros: São destinados os saldos de lucros
acumulados para reservas de lucros apenas no encerramento do exercício
social; c) Dividendos: No semestre encerrado em 30 de junho de 2019, foram
distribuídos lucros aos cotistas no montante de R$ 655 (R$626 em 2018).
8 - Juros de Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de
2019 e 2018 não foram pagos juros sobre o capital próprio), conforme faculta
o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 9 - Imposto de renda e contribuição social: A
conciliação da despesa de imposto de renda (“IR”) e contribuição social
(“CS”) é a seguinte:

30/06/2019 30/06/2018
       IR/CS        IR/CS

Resultado antes da tributação sobre o lucro 630 910
Adições (exclusões)
Despesas não dedutíveis 9 85
Provisão/(reversão) p/créditos de liquidação duvidosa - (95)
Apropriação de gastos com ativos diferidos             (5)               -
Lucro real 634 900
(-) Incentivos fiscais - PAT 4 2
Encargos à alíquota de 15% de IR (95) (135)
Adicional do IR de 10% (52) (78)
Encargos de CS de 15% (20% em 2018)            (95)          (180)
Total de despesas com IR e CS (238) (391)
(-) IRPJ Ativo fiscal diferido (1) -
(-) CSLL Ativo fiscal diferido             (1)               -
Total das despesas          (240)          (391)
10 - Créditos tributários: 10.1. Créditos tributários sobre despesas tem-
porárias: No semestre encerrado em 30 de junho de 2019, foram lançados
os efeitos tributários sobre despesas temporariamente indedutíveis, confor-
me tabela abaixo:

(Despesas) Imposto de Contribuição Total dos
em 30/06/2019 Renda (25%) Social (15%) impostos

Contingências
  trabalhistas (505) 126 76 202
Gastos com
  ativos diferidos                (88)                23                13           36
Total (593) 149 89 238
10.2. Créditos tributários sobre ajuste de valor ao mercado: No semestre
encerrado em 30 de junho de 2019, foram lançados os efeitos tributários
sobre ajuste de valor ao mercado sobre os títulos e valores mobiliários:

ATIVO                                              . N E   30/06/19   30/06/18
CIRCULANTE        8.444        9.553
Disponibilidades 3.g 2.701 5.273
Relações Interfinanceiras          350              -
Créditos Vinculados - Dep. Banco Central 350 -

OUTROS CRÉDITOS        5.371        4.252
Carteira de câmbio 5 4.444 3.521
Rendas a receber 6 500 589
Diversos 6 427 142

Outros Valores e Bens            22            28
Despesas antecipadas 22 28

NÃO CIRCULANTE        8.217        5.833
Realizável a Longo Prazo        7.644        5.371
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        7.644        5.371
Carteira própria 7.644 5.371

Investimentos              2              2
Outros investimentos 2 2

Imobilizado de Uso          446          451
Outras imobilizações de uso 938 854
(Depreciações acumuladas) (492) (403)

Intangível          125              9
Ativos Intangíveis 138 10
(Amortização acumulada)           (13)             (1)

TOTAL DO ATIVO      16.661      15.386

PASSIVO                                           . N E   30/06/19   30/06/18
CIRCULANTE     11.654     10.447
Relações Interdependências       2.309       2.915
Recursos em transito de terceiros 2.309 2.915

Outras Obrigações       9.345       7.532
Carteira de câmbio 5 7.881 5.945
Fiscais e previdenciárias 6 271 291
Diversas 6 1.193 1.296

NÃO CIRCULANTE          505              -
Exigível a Longo Prazo          505              -
Outras Obrigações          505              -
Diversas 6 505 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       4.502       4.939
Capital: 7.a       3.850       3.300
De Domiciliados no país 3.850 3.300

Reservas de lucros 7.b 266 1.124
Ajustes de avaliação patrimonial (4) (4)
Lucros acumulados          390          519

TOTAL DO PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO     16.661     15.386

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS N E 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira        4.129        4.824
Resultado de operações com TVM 149 167
Resultado de operações de câmbio 3.980 4.657

Despesas da Intermediação Financeira              -            95
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - 95

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4.129 4.919
Outras Receitas/ Despesas Operacionais       (3.499)       (4.009)
Receitas de prestação de serviços 3.793 3.973
Despesas de pessoal (1.850) (1.620)
Outras despesas administrativas (4.884) (5.698)
Despesas tributárias (571) (621)
Outras receitas operacionais 14 38
Outras despesas operacionais (1) (81)

Resultado Operacional 630 910
Result. antes da Tributação s/Lucro e Partic. 630 910
Imposto de Renda e Contribuição Social 9 (240) (391)
Provisão para imposto de renda (143) (211)
Provisão para contribuição Social (95) (180)
IRPJ - Ativo fiscal diferido (1) -
CSLL - Ativo fiscal diferido (1) -

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Sem. 390 519
Nº de cotas.....................................: 3.850.000 3.300.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 101,35 157,16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício 390 519
Resultado Abrangente (2) (2)
Ajustes de avaliação patrimonial (2) (2)
Resultado Abrangente Total 388 517

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aumento Reserv. Ajustes Lucros/

Capital de Espec. Avaliaç. Prejuíz.
.  Realiz. Capital   Lucros Patrim. Acumul.    Total
Saldos em 01/01/19 3.300 200 921 (2) - 4.419
Dividendos intermed. - - (655) - - (655)
Aj. ao valor de merc.
 - TVM e Derivativos - - - (2) - (2)
Aumento de capital 200 150 - - - 350
Lucro líq./(prej.)
  do semestre - - - - 390 390
Saldos em 30/06/19 3.500 350 266 (4) 390 4.502
Mutações Semestre 200 150 (655) (2) 390 83
Saldos em 01/01/18 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Dividendos intermed. - - (626) - - (626)
Aj. ao valor de merc.
 - TVM e Derivativos - - - (2) - (2)
Aumento de capital 300 (300) - - - -
Lucro líquido/(prej.)
  do semestre - - - - 519 519
Saldos em 30/06/18 3.300 - 1.124 (4) 519 4.939
Mutações Semestre 300 (300) (626) (2) 519 (109)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1º Sem/19 1º Sem/18
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício 390 519
Depreciações e amortizações 60 50
Provisão de impostos no resultado 238 391
Provisão (reversão) de impostos diferidos              2              -

         690          960
Variação de Ativos e Obrigações          293          208
(Aumento) redução em TVM e instrum. financ. deriv. (3.093) (296)
(Aumento) redução em relações interfinanceiras (350) 51
(Aumento) redução de outros créditos (3.667) 28
(Aumento) redução de outros valores e bens 13 (3)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras 611 682
Aumento (redução) em outras obrigações 7.007 161
Imposto de renda e contribuição social pagos         (228)         (415)
Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais          983       1.168
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:

Investimentos - 4
Inversões em:

Imobilizado de uso (38) (46)
Inversões líquidas no intangível (40) -
Caixa líquido usado nas ativ. de investimento (78) (42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital 350 -
Dividendos/Lucros pagos (655) (626)
Caixa líquido usado nas ativ. de financiamento (305) (626)
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa          600          500
Caixa e equiv. de caixa no início do sem./exercício 2.101 4.773
Caixa e equiv. de caixa no fim do sem./exercício 2.701 5.273

Valor no patrimônio Imposto de Contribuição Total dos
líquido em 30/06/2019 Renda(25%) Social(15%) impostos

Ajuste p/mercado
  s/TVM                             (6)                1                1            2
Total (6) 1 1 2
10.3. Estudos para a realização dos créditos tributários: A Administração,
com base nas suas projeções de resultados, entende que irá auferir resulta-
dos tributáveis em até três anos para absorver os créditos tributários regis-
trados nas demonstrações contábeis. Essa estimativa é periodicamente re-
visada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação
desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas demonstrações
financeiras. Imposto Contribuição Total dos
30/06/2019  de Renda          Social  impostos diferidos
Até 3 anos (*)          150                90                        240
Total 150 90 240
(*) Os créditos tributários sobre contingências trabalhistas, cíveis e fiscais
dependem de decisão judicial para serem revertidos ou realizados, portanto
a expectativa da Administração é que sejam realizados em até 3 anos. 11 -
Partes Relacionadas: a) Operações com partes relacionadas: No semes-
tre encerrado em 30 de junho de 2019, a Corretora movimentou operações
com a parte relacionada Takelog Logística de Comércio Exterior Ltda, no
valor total movimentado de R$ 1.772 (R$ 1.845 em 2018), gerando um ganho
operacional de R$ 3 (R$ 4 em 2018). b) Remuneração do pessoal chave da
administração: A remuneração total do pessoal chave da administração
para o semestre encerrado em 30 de junho de 2019 foi de R$ 90 (R$ 60
em 2018) a qual é considerada benefício de curto prazo. 12- Contingências:
Os processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e
cível estão classificados pela administração e com base na opinião dos
assessores jurídicos. As contingências com risco de perda possível não são
reconhecidos contabilmente e a contingência com risco de perda provável foi
constituído a provisão R$ 505 mil (nota explicativa 6). Quanto a Decisão 623/
2019 – COPAT de 25 de abril de 2019 do Comitê de Decisão de Processo
Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso que aprovou a apli-
cação da penalidade de multa à corretora no valor de R$ 1.105 mil, a Admi-
nistração da corretora e a opinião dos assessores jurídicos entendem não
haver valor a ser provisionado tendo em vista que até o presente momento
não recebeu a notificação desse fato. 13 - Gerenciamento da Estrutura de
Capital: Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, do
Banco Central do Brasil, a BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamen-
to de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instru-
mentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma
tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela mesma,
de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços ofereci-
dos a seus clientes. 14 - Gerencimento de Riscos: Gestão de risco opera-
cional: - Foram desenvolvidas ações visando à implementação de estrutura
de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução
nº 4.557 de 23/02/2017, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as
categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documenta-
ção e armazenamento de informações, e os relatórios de gerenciamento do
risco operacional. Gestão de risco de mercado: - O gerenciamento de risco
é efetuado de forma centralizada, por área Administrativa que mantém inde-
pendência com relação à mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-se
apta a atender as exigências da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, que trata
da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabeleci-
dos. 15 - Ouvidoria: O componente organizacional de Ouvidoria encontra-se
em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas na
Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1 - Contexto Operacional: A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda (“Cor-
retora”), constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco Cen-
tral do Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A socie-
dade tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e a
prática de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente
no mercado financeiro. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes esta-
belecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Ins-
tituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas informações contá-
beis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de julho de 2019. 3 -
Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência; b) Per-
manente: • Investimentos - Está representado por investimento em obras de
arte. • Imobilizado de uso - São registrados pelo custo de aquisição e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e
taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% ao ano para
“sistema de processamento de dados e sistema de transporte” e, de 10% ao
ano para as demais contas. • Intangível - Corresponde aos direitos adquiri-
dos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das
atividades da Corretora ou exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida
útil definida são amortizados linearmente durante o período estimado do be-
nefício econômico do bem; c) Demais ativos circulantes e realizáveis a
longo prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até
a data do balanço.; d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: De-
mais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstradas
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data dos balanços. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço
quando a BrokerBrasil possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensu-
ráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido; e) Provisão para Imposto
de renda e Contribuição social: A provisão para o imposto de renda é cons-
tituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%
sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição
social está sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes
determinados pela legislação fiscal; f) Contingências: Os passivos contin-
gentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídi-
cos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou admi-
nistrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a admi-
nistração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos; g)
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são represen-
tados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Cor-
retora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 30/06/2019 30/06/2018
Disponibilidades         2.701         5.273

Caixa 4 84
Depósitos bancários 113 1.705
Reservas livres 9 -
Moedas estrangeiras         2.575         3.484

Total de caixa e equivalentes de caixa         2.701         5.273
4 - Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados como “Títulos Disponíveis para Venda”, demonstrados abaixo o
valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa res-
ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Institui-
ção” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 22 de agosto de 2019.
Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da Broker Brasil Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo SP. Opinião com Ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. (“Instituição”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto ao assunto descrito no paragrafo Base para opi-
nião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimoni-
al e financeira da Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. em 30 de junho
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. Base para opinião com ressalva: Conforme descrito na nota
explicativa no. 12 o Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancio-
nador e de Termo de Compromisso - Decisão 623/2019 - COPAT de 25 de abril
de 2019 aprovou a aplicação da penalidade de multa de R$ 1.105 mil à “Ins-
tituição”. Não foi constituída a provisão sobre o valor da penalidade por en-
tender a Administração da Instituição e seus assessores jurídicos que ainda
não haviam recebido a notificação. Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do audi-
tor: A administração da “Instituição” é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento 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 Instituição. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível 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 auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes
CRC 2SP13744/O-1

Sidney Rey Veneziani
Contador CRC 1SP061028/O-1

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

OSWALDO BENVENUTI FILHO - Diretor                                                      REINALDO DANTAS - Contador CRC 1 SP 110330/O-6
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 10/09/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 12/09/2019  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/09/2019, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 
12/09/2019, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVE-
DORES FIDUCIANTES: ELAINE CRISTINA ALVES FERREIRA ARAÚJO

JORGE HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA ARAÚJO
CREDOR 

FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 383.997,20 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) 2º leilão: 
R$ 286.693,89 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2019

PROFISSIONAIS DO SALÃO PARCEIRO
Salão parceiro que possui profissionais parceiros deve ter CTPS, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O VALOR RECEBIDO COMO GRATIFICAÇÃO DURANTE O ANO INTEGRA 
O PAGAMENTO DAS FÉRIAS?

De conformidade com o “caput” do artigo 142 da CLT, o empregado rece-
berá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua 
concessão. Assim, vai receber a remuneração de férias o salário vigente 
com a integração da gratificação de função, pois deve seguir a remu-
neração vigente na concessão das férias, e não a do período aquisitivo.

CONTRATO DE APRENDIZAGEM
Qual o prazo máximo do contrato de jovem aprendiz? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS APÓS LICENÇA MATERNIDADE
Qual o procedimento correto quando uma colaboradora está afastada 
por licença maternidade e assim que retorna ela já quer gozar férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE POSSUI FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ 
DEVE ENVIAR O CAGED, COMO PROCEDER?

Informamos que durante o período de afastamento por invalidez o 
contrato de trabalho do empregado fica suspenso, conforme art. 475 
da CLT, consequentemente não deverá ser efetuado nenhuma movi-
mentação no CAGED uma vez que não terá desligamento.

TABELA VIGENTE DO IR
Qual a tabela vigente de Imposto de Renda para fins do PLR? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO ESTÁVEL
Na rescisão de funcionário com estabilidade pela CIPA, qual o valor 
da indenização, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Tellus III Holding S/A Company
CNPJ/MF nº. 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/06/19
Aos 24/06/19, às 9 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; 
André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras da Compa-
nhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 
31/03/19, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no Diário Oficial de Justiça do 
Estado de São Paulo (páginas 27 e 28) em edição de 14/06/19, e no Empresa & Negócios (página 8) em edição de 
14/06/19. 1.1. Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou re-
sultado positivo no exercício encerrado em 31/03/19, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus 
a quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da 
Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/03/20: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para 
o cargo de Diretor Presidente; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05. 2.1. Os Diretores 
ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro 
de registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da 
Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de 
sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos. Desse forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos 
para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. Encerramento. 
Nada mais. São Paulo, 24/06/19. Jucesp nº 345.997/19-0 em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S/A  - CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/06/19

Aos 24/06/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e 
o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/03/19, nos termos em que foram previamente 
entregues aos acionistas e publicados no DOESP (páginas 21 e 22) em edição de 14/06/19, e no Empresas & Negócios (página 9) em 
edição de 14/06/19. 1.1. Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou resultado 
positivo no exercício encerrado em 31/03/19, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos 
ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a 
encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/03/20: (i) André 
Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo de Diretor Presidente. (ii) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF 
nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor sem designação específica. 2.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos 
cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, declarando 
nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades 
empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos para os quais 
foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 24/06/19. 
Jucesp nº 345.996/19-7 em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sossego Consultoria e Corretagem de Seguros S.A.
CNPJ N °13.266.683/0001-75

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs Acionistas desta Companhia a se reunirem em AGOE a ser realizada, no dia 28/09/2019, 
às 14hs, na sede social à Alameda Araguaia, 2190, bloco A, salas 805 e 806, na cidade de Barueri/SP, CEP 06455-
000, para deliberarem: a) Exame, deliberação e votação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios 
encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; b) Eleição do Conselho de Administração da Companhia; c) 
Alteração da Denominação Social e alteração do respectivo Artigo 1º do Estatuto Social; d) Alteração do endere-
ço da Sede Social e consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; e) Alteração do Objeto Social e seu Ar-
tigo 3º do Estatuto Social; f) Alteração do Artigo 13º do Estatuto Social; g) Consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia; h) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se a disposição do Srs. Acionistas na sede social, os 
documentos a que se refere o 133 da Lei. 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, referentes aos exercícios encerra-
dos em 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018. São Paulo, 26/08/2019. A Diretoria. (30, 31/08/2019 e 03/09/2019)
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