
www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 31 de março de 2020 11Negócios
Empresas 

&

Adotar medidas 
de segurança nas 
cobranças online 
evita fraudes nas 
compras 

Com os avanços tecnológicos 
e a praticidade nas compras 
no ambiente digital, surge 
uma nova preocupação para 
as empresas no e-commerce, 
a segurança nas transações 
de pagamentos. Estima-se que 
uma pessoa é vítima de fraude a 
cada 14,8 segundos, de acordo 
com dados oficiais do Serasa. 

Com o aumento crescente 
das compras online e via app, 
vários golpes passaram a 
acontecer, que variam desde 
a coleta indevida de dados 
pessoais no ato da compra até 
o roubo dos dados dos cartões 
de crédito armazenados nos 
sites. Mas, quais medidas de-
vem ser adotadas para evitar 
as fraudes por terceiros? Em 
primeiro lugar, é fundamental 
investir em ferramentas que 
analisem os riscos nas transa-
ções, verificando se os dados de 
cadastro estão de acordo com 
as informações dos cartões 
de crédito inseridos no ato da 
compra. 

Entre os procedimentos 
mais seguros estão a consulta 
do CPF no sistema da Receita 
Federal e outros órgãos de 
proteção ao crédito, principal-
mente, nas compras de valores 
elevados que envolvam a opção 
de parcelamento. Outro ponto 
importante são os dispositivos 
antifraude, como análise de IP, 
endereço de entrega, e-mail e 
dados cadastrados. 

Para assegurar as compras 
e combater as fraudes é es-
sencial meios de pagamento 
e certificados digitais que 
codificam as informações 
preenchidas pelos clientes, 
para que os dados não vazem 
e sejam usados de forma inde-
vida. É importante investir em 
um site que ofereça proteção 
criptografada na transferência 
de dados entre o computador e 
servidor para identificar se os 
padrões de compra possuem 
uma linearidade. 

De acordo com Renato 
Galletti, gerente de marke-
ting e inside sales da Yapay, 
plataforma intermediadora de 
pagamentos e unidade de ne-
gócios da Locaweb, "nem todo 
e-commerce tem infraestrutu-
ra para identificar as fraudes 
nas compras, mas, felizmente 
com a ajuda da tecnologia, é 
possível contratar interme-
diadores de pagamentos, que 
fazem de forma integrada a 
análise de risco dentro das 
questões legais, sobre a pro-
teção dos dados assegurando 
os processos de compra para 
as lojas virtuais", afirma. Fonte 
e mais informações: (www.
yapay.com.br). 

Elizabeth N. Sinnott (*)

Então! Parece que atualmente 
essa forma de estabelecer as 
atividades profissionais está 

mais em evidencia, não é mesmo? 
Isso é algo positivo? Confunde os 
objetivos que a pessoa quer da sua 
carreira profissional? Ou a pessoa 
hoje tem a possibilidade de colocar 
em pratica habilidades diversas que 
possui?

Bem, posso começar a falar das 
minhas atividades profissionais, por 
exemplo. Sou professora do ensino 
superior, graduação, pós-graduação, 
também atuo em diversas formas 
metodológicas, em cursos presen-
ciais, semipresenciais e à distância. 
Sou psicóloga clínica, consultora de 
educação corporativa, palestrante, 
coach e ainda sou síndica. Muitas 
atividades, não é mesmo! Porém 
todas elas estão ligadas à minha 
missão. Trabalhar com pessoas e de 
alguma forma contribuir para que 
elas elevem o seu nível de satisfação.

Alguns autores atualmente falam 
muito sobre felicidade. Inclusive 
a felicidade no trabalho. Mas será 
que esse tema um tempo atrás era 
relacionado com a nossa atividade 
profissional? Ou será que apren-
demos que trabalho é uma coisa e 
felicidade é outra?

Múltiplas atividades profissionais e a 
importância do seu propósito

Você já ouviu falar de pessoas que têm atividades profissionais diversas? Ou alguém que em algum momento mudou completamente a sua carreira?
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Interessante entender sobre a 
importância de se estabelecer ob-
jetivos na vida profissional como 
também pessoal. Ter cada vez mais 
claro o seu real proposito de vida. E 
por qual razão? Para entender sobre 
a sua necessidade de pertencer a 
alguma coisa. 

É uma necessidade humana. O pro-
pósito traz sentido à vida, desenvolve 
a motivação, influencia diretamente 
a forma de se comportar, inclusive 
nos processos de decisão. É uma 
condição que vem internamente, 
ou seja, não existe um movimento 
externo que vai impor o seu propó-

sito. Carla Furtado, conhecedora do 
tema felicidade, afirma que "quando 
se identifica o propósito, fica mais 
fácil gerenciar o sacrifício". Isso tem 
um sentido muito grande de identi-
ficarmos mais momentos felizes nas 
atividades profissionais. 

Aqui está a importância de en-
tendermos, pois assim poderemos 
usufruir de uma diversidade de 
atividades que estejam ligadas ao 
que eu quero impactar no mundo, 
ou seja, um legado que pode ser 
exercido em múltiplas atividades. O 
que importa é que essa diversidade 
de atuação não é apenas para se ter 

mais trabalho e fazer "um pouco de 
cada coisa", e sim, segundo muitos 
especialistas, que essas atividades 
estão ligadas aos objetivos que dão a 
oportunidade de desempenhar com 
sua coleção de habilidades e que, 
de formas diferentes, o indivíduo 
pode contribuir e pode gerar algum 
impacto no meio que está inserido 
e desempenhando.

Com isso, entendemos que nessa 
era atual as pessoas estão cada vez 
mais atentas à sua satisfação no tra-
balho. Por isso, a busca de trabalhos 
voltados à sua missão, a atividades 
que estejam conectadas à sua visão 
de mundo e à sua identidade está 
muito maior. Por essa razão, é muito 
importante o processo de autoco-
nhecimento para que o indivíduo 
consiga ter uma maior clareza do 
que deseja e assim, poder conectá-lo 
a atividades diversas profissionais, 
ou até mesmo, uma mudança de 
carreira. 

Até porque, se a atividade ou 
profissão atual não estiver trazen-
do satisfação, prazer, felicidade e 
realização, qual a função legitima 
disso tudo?! Isso é ter propósito 
no trabalho. Existem várias dicas 
para que você possa identificar se 
há possibilidade de multiplicar a 
sua atuação profissional. E muitas 
delas estão ligadas à ampliação da 

autoconsciência. Perceber sobre 
o que você faz, como faz e qual a 
sensação quando termina. 

Se sente mais entusiasmado, mais 
satisfeito com quais atividades?  Fi-
que atento e não esqueça de registrar 
essas percepções. Enumere o que 
considera como potenciais em você 
e limitações, no mínimo 3 de cada. 
Com essas informações você tem 
condições de estabelecer um plano 
de ação para realizar melhorias no 
seu cotidiano, estabelecer objetivos 
de desenvolvimento e estar mais 
atento ao nível de satisfação tão 
merecido! 

Nesse atual cenário, com a mul-
tiplicidade presente nas atividades 
profissionais, além dos indivíduos 
buscarem elevar o nível de satisfação 
na sua carreira e diversificarem o seu 
cotidiano, o grande significado é que 
o processo de autoconhecimento vai 
ser o maior facilitador para identifi-
car o seu propósito e proporcionar 
realizar diferentes escolhas de atu-
ação, com a possibilidade de colocar 
em prática o seu melhor em diversas 
atividades e, principalmente estar 
conectado com o que realmente traz 
sentido à vida.

(*) - É psicóloga, professora nos cursos de 
Gestão de RH, Coaching e Desenvolvimento 

Humano e Administração de Empresas, do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$ Mil)
ATIVO   Nota    2.019    2.018
CIRCULANTE 1.627 1.713
Disponibilidades 3.G 1.421 1.164
TVM e Intrum. Financ. Derivativos - 3
Cotas de Fundo de Investimento - 3

Outros Créditos 155 502
Carteira de Cambio 7 322
Cambio Comprado a Liquidar - 20
Direitos sobre Vendas de Cambio 7 302

Diversos 148 180
Impostos e Contrib. a Compensar 112 106
Pagamentos a Ressarcir 11 5
Devedores Diversos- País 25 69

Outros Valores e Bens 51 44
Despesas Antecipadas 51 44

NÃO CIRCULANTE 43 31
Imobilizado 43 31
Imobilizado de Uso 43 31
Imobilizações em curso 30 19
Instalações 4 4
Moveis e Equipamentos de Uso 22 22
Sist.de Comunicação - Equipamentos 10 10
Sistema de Processamento de Dados 16 16
Sistema de Segurança 5 -
(-) Depreciação Acumulada (44) (40)

Intangivel - -
Gastos Organiz.e Expansão - -
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais 3 3
(-) Amortização Acumulada         (3)         (3)

TOTAL DO ATIVO    1.670    1.744

PASSIVO   Nota    2.019    2.018
CIRCULANTE 551 682
Outras Obrigações 551 682
Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF 32 17

Carteira de Cambio - 322
Cambio Vendido a Liquidar - 302
Obrigações por Compra de Cambio - 20

Fiscais e Previdenciárias 71 37
Impostos e Contr. a Recolher 71 37

Diversos 448 306
Obrigações Trabalhistas 55 40
Provisão p/pagamentos a efetuar - ADM 306 211
Credores diversos -País 87 55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.119 1.062
Capital Social 1.036 1.036
Domiciliados no País 1.036 1.036

Reservas de Lucros 83 304
Reservas Especiais de Lucros 83 304

Lucros ou Prejuízos Acumulados           -      (278)
TOTAL DO PASSIVO E PATR.LIQUIDO    1.670    1.744

   2.019    2.019    2.018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2º Sem. Exerc. Exerc.
Receitas da Intermediação Financeira 3.096 5.113 6.010
Rendas com operações de Câmbio 3.096 5.113 6.010
Despesas da Intermediação Financeira (405) (590) (988)
(-) Despesas de Câmbio (405) (590) (988)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.691 4.523 5.022
Outras Receitas /Despesas Operacionais (2.489) (4.452) (4.525)
Rendas com Prestação de Serviços 64 64 -
Despesas de Pessoal (516) (962) (705)
Outras Despesas Administrativas (1.899) (3.322) (3.567)
Despesas Tributárias (138) (232) (253)
Resultado Operacional 202 71 497
Resultado Não Operacional 5 11 12
Resultado Antes da Trib. s/Lucros e Particip. 207 82 509
IRPJ e Contribuição Social (24) (24) (205)
Prejuízo (Lucro) Liquido do exercício 183 58 304
Quantidade de Cotas 1.036 1.036 1.036
Prejuízo Liquido por Cota do Capital Social 0,18 0,06 0,29

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

Realizado de Lucros  Acumul.      Total
Saldos em 1º/01/2019 1.036 304 (278) 1.062
Lucro Liquido do Periodo - - 58 58
Destinação do lucro liquido
Reserva especial de lucros - 58 (58) -
Red. Res. mediante prej. acum.              -         (278)         278           -
Saldos em 31/12/2019       1.036           84             -     1.120
Mutações do Período - (220) 278 58
Saldos em 1º/07/2019 1.036 26 (125) 937
Lucro Liquido do Periodo - - 183 183
Destinação do lucro liquido
Reserva especial de lucros              -          183        (183)           -
Saldos em 31/12/2019       1.036          209        (125)     1.120
Mutações do Período - 183 - 183
Saldos em 1º/01/2018 1.036 - (278) 758
Lucro Líquido do Período - - 304 304
Destinação do lucro liquido
Reserva especial de lucros              -          304        (304)           -
Saldos em 31/12/2018       1.036          304        (278)     1.062
Mutações do Período - 304 - 304

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
   2.019    2.019    2.018
2º Sem. Exerc. Exerc.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 185 61 308
Lucro Líquido do Exercício 183 58 304
Ajustes por:
Depreciações e Amortizações 2 3 4
Variação de Ativos e Obrigações (719) 211 (104)
(Aumento) Redução Aplicação Financeira - 2 (3)
(Aumento) Redução de Outros Créditos 1.489 346 (455)
(Aumento) Redução em Outras Valores e Bens (12) (7) (2)
(Aumento) Redução em Relações Interdepen. (47) - -
Aumento (Redução) em Outras Obrigações (2.149) (130) 356
Caixa Líquido das atividades Operacionais (534) 272 204
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos
Compra de Ativo Permanente ou Diferido (10) (15) (10)
Caixa Líq. Obtido nas Ativ. de Investimentos       (10)      (15)      (10)
Aumento (Diminuição) do Caixa
  e Equivalente de Caixa no Exercício     (544)     257      194
Aum. (Dim.) do Caixa e Equiv. no exercício (544) 257 194
Caixa e Equiv. de caixa no inicio do periodo 1.965 1.164 971
Caixa e Equiv. de caixa no final do periodo 1.421 1.421 1.165

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional: A Sagitur Corretora de Câmbio Ltda foi autoriza-
da a operar pelo Banco Central do Brasil em fevereiro de 2017, com prazo de
duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social para realizar ope-
rações no mercado de cambio. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societá-
ria, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as dire-
trizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão
sendo apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas pela adminis-
tração da corretora em 28 de fevereiro de 2020. 3. Resumo das Principais
Práticas Contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração das
demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de Resultados: O
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício. b) Estimativas Contábeis: As demonstrações
contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algu-
mas contas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na
experiência passada, legislação vigente, probabilidade de ocorrência de
eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc. Essas estimati-
vas são revistas pelo menos anualmente buscando-se determinar valores
que mais se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou passivos con-
siderados. c) Imobilizado de Uso: Estão contabilizados ao custo da aquisi-
ção e as depreciações efetuadas pelo método linear, com base em taxas
que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, sendo 20% a.a.
para Sistemas de Processamento de Dados e 10% a.a. para Instalações,
Móveis e Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e Passivo Cir-
culante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores de realização e
liquidação, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem
como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balan-
ço, reconhecidos em base “pró rata” dia. e) Provisão para Imposto de Renda
e Contribuição Social: O imposto de Renda e a Contribuição Social, quando
aplicáveis, são calculados com base no Lucro Tributável ajustado nos ter-
mos da Legislação pertinente. f) Provisão para Férias: Constituída com
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui
as parcelas dos encargos sociais correspondentes. g) Caixa e Equivalentes
de Caixas: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibi-
lidades em moeda nacional e estrangeiras

   2.019    2.018
Disponibilidades    1.421    1.164
Caixa 844 363
Banco Conta Movimento 420 292
Disponibilidades em moeda estrangeira 157 509
4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras:
Moedas Estrangeiras    2.019    2.018

      157       509
- Dólar Americano (220) 20 285
- Euro (978) 77 92
- Peso Argentino (706) 8 8
- Franco Suíço (425) 7 5
- Libra Esterlina (540) 22 73
- Dólar Canadense (165) 13 29
- Peso Chileno (715) 10 17
5. Capital Social: O Capital Social em 31 de dezembro de 2019 e 2018, está
representado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas conforme instrumento par-
ticular de alteração contratual 14 de setembro de 2016. 6. Reserva de Lu-
cros: Conforme Ata realizada em 30 de abril de 2019, os sócios decidiram
pela destinação do lucro liquido de 31.12.2018 no valor de R$ 304 mil, para a
absorção de prejuízo de exercícios anteriores no montante de R$ 278 mil. O
saldo restante de R$ 26 mil, está registrado na conta de Reserva de Lucros
especiais, para que os administradores decidam pela sua utilização. 7. Con-
tingências: A corretora está contestando perante MM juízo de Direito da 1º
Vara Cível do Foro Regional I Santana, ao processo de Ação de Responsabi-
lidade Civil Indenizatória por Danos Morais, com valor inicial de R$ 42 mil. Os

assessores jurídicos e a administração da corretora entendem que o risco
de perda é possível para o processo e não constituiu a respectiva provisão.
As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revi-
são e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições
permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo. 8. Remuneração do Capital Próprio: No exer-
cício de 2019 e 2018 a instituição não distribuiu juros sobre capital próprio,
conforme faculta o artigo 9 da Lei 9249/95. 9. Ouvidoria: O componente
organizacional encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às
disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 3.849 de 25 de mar-
ço de 2010. 10. Partes Relacionadas: A Corretora não possui transações
com outras partes relacionadas. 11. Remuneração da Administração: A re-
muneração paga aos administradores estão assim representadas:

   2.019    2.018
Honorários da diretoria 95 78
12. Limites Operacionais (acordo de Basileia): As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponde-
rados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nº
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abran-
ge os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 o PR, calculado para a Instituição está demons-
trado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia-    2.019    2.018
Taxa de Câmbio 1.120 212
13. Eventos Subsequentes: Em 31 de dezembro de 2019, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença que
estariam ocorrendo devido a um novo Coronavírus (COVID-19). Esse evento
acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos
que devem ser refletidos, em alguma extensão, nos demonstrativos contá-
beis e financeiros das empresas brasileiras. Nesse momento, a Administra-
ção da "Instituição" ainda não pode mensurar os efeitos econômicos decor-
rentes da propagação do Coronavírus (COVID-19).

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
São Paulo, 16 de março de 2020.
Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câm-
bio Ltda. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis
da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. (“Corretora”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à “Instituição”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das 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. As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 apresentadas de forma comparativa foram
por auditadas com o relatório emitido em 19 de março de 2019, com ressal-
vas, quanto os saldos correspondentes a “Disponibilidade em Caixa” no
valor de R$ 363 mil e “Disponibilidade em Moedas Estrangeiras - Espécie” no
valor de R$ 480 mil está baseada em controles internos, não foram formali-
zados os termos de conferência de caixa em reais e moedas estrangeiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor: A administração da “Instituição” é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório

da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsisten-
te com as demonstrações 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 governança pelas demonstrações contábeis: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as
“Instituição” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a “Instituição” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da “Instituição” são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com

as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
“Instituição”. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam 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 respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis,inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes 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 identificamos durante nossos trabalhos.

Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9

Ana Maria Coelho da Mata  -  Sócia - Administradora                              Eliana Castro dos Santos Bondezan  -  Contadora - CRC - 1SP141225-O/6
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