


HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇO  PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de reais)

ATIVO Controladora Consolidado Controladora Consolidado Controladora Consolidado
(Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado)

CIRCULANTE
   Caixa e equivalentes de caixa 4 2                        2.322                      104                    7.459                     4                        20.075                   
   Aplicações financeiras 5 -                     15.572                    -                     8.909                     -                     3.069                     
   Aplicação financeira restrita 6 -                     111.217                  -                     237.127                 -                     217.427                 
   Contas a receber de clientes 7 -                     88.435                    -                     101.189                 -                     103.766                 
   Estoques 8 -                     1.658                      -                     13.067                   -                     10.834                   
   Impostos a recuperar 9 2                        32.216                    -                     30.663                   -                     22.669                   
   Outros 20                      39.189                    -                     13.118                   -                     16.184                   
Total do circulante 24                      290.609                  104                    411.532                 4                        394.024                 

NÃO CIRCULANTE
Realizavel a longo prazo
   Contas a receber de clientes 7 -                     592                         -                     27.524                   -                     64.445                   
   Partes relacionadas 10 8.700                 28.677                    63.320               15.365                   -                     11.373                   
   Cauções e depósitos judiciais 19 -                     3.606                      -                     3.658                     -                     3.766                     
   Outros -                     418                         -                     1.074                     -                     1.951                     

8.700                 33.293                    63.320               47.621                   -                     81.535                   

   Investimentos 12 366.224             6.369                      76.254               5.808                     190.999             8.088                     
   Imobilizado, líquido 13 -                     176.685                  -                     179.023                 -                     144.507                 
   Intangível, líquido 14 -                     178.603                  -                     210.960                 -                     207.810                 
Total do não circulante 374.924             394.950                  139.574             443.412                 190.999             441.940                 

TOTAL DO ATIVO 374.948             685.559                  139.678             854.944                 191.003             835.964                 

(Continua)

31 DE DEZEMBRO DE 2013 31 DE DEZEMBRO DE 2012 1º DE JANEIRO DE 2012
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HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

BALANÇO  PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora Consolidado Controladora Consolidado Controladora Consolidado
(Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado) (Reapresentado)

CIRCULANTE
  Empréstimos e financiamentos 15 25.353          102.421        -                      416.538               9.588                  373.377               
  Fornecedores 3                   26.714          8                         26.869                 -                      23.771                 
  Outorgas a pagar 16 -                12.435          -                      10.295                 -                      8.007                  
  Salário e encargos sociais 17 -                6.900            -                      12.787                 -                      15.102                 
  Impostos e contribuíções a recolher 19 -                32.109          -                      38.332                 -                      24.724                 
  Parcelamento de impostos 18 -                1.950            -                      1.290                  -                      842                     
  Contas a pagar - Aquisições de empresas 21 -                -               -                      1.812                  -                      1.812                  
  Outros -                5.405            -                      3.808                  -                      3.894                  
Total do circulante 25.356          187.934        8                         511.731               9.588                  451.529               

NÃO CIRCULANTE

  Empréstimos e financiamentos 15 256.867        360.565        -                      106.693               -                      186.784               
  Parcelamento de impostos 18 -                5.055            -                      4.417                  -                      980                     
  Provisão para perdas de investimentos 12 285               3.629            -                      27.987                 -                      11.738                 
  Provisão para riscos 20 -                6.274            -                      5.245                  -                      5.245                  
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 -                22.196          -                      32.026                 -                      24.329                 
  PIS e COFINS diferidos 11 -                -               -                      2.326                  -                      3.144                  
  Parte relacionadas 10 26.816          34.282          25.387                 43.795                 45.793                 6.737                  
  Contas a pagar - Aquisição de empresas 21 -                -               -                      6.441                  -                      9.856                  
Total do não circulante 283.968        432.001        25.387                 228.930               45.793                 248.813               

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22
   Capital social integralizado 543.448        543.448        316.722               316.722               280.336               280.336               
   Instrumentos patrimoniais - debêntures conversíveis 30.877          30.877          133.898               133.898               117.979               117.979               
   Reservas de capital 3.023            3.023            -                      -                      -                      -                      
   Adiantamento para futuro aumento de capital -                -               49.600                 49.600                 -                      -                      
   Ajustes de avaliação patrimonial reflexo de controlada 10.359          10.359          10.359                 10.359                 10.359                 10.359                 
   Prejuízos acumulados (522.083)       (522.083)       (396.296)             (396.296)             (273.052)             (273.052)             
Total do patrimônio líquido 65.624          65.624          114.283               114.283               135.622               135.622               

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 374.948        685.559        139.678               854.944               191.003               835.964               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31 DE DEZEMBRO DE 2013 31 DE DEZEMBRO DE 2012 1º DE JANEIRO DE 2012
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
(Reapresentado) (Reapresentado)

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS 23 -                     203.604                     -                     237.024                     

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 24 -                     (174.609)                    -                     (196.262)                   

LUCRO BRUTO -                     28.995                       -                     40.762                       

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

    Administrativas e gerais 24 (55)                     (33.288)                      (81)                     (55.863)                     
    Tributárias -                     (1.424)                        -                     (1.028)                       
    Depreciação e amortização -                     (2.437)                        -                     (2.183)                       
    Equivalência patrimonial 12 (88.675)              3.231                         (114.755)           (15.156)                     
    Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 -                     (12.699)                      -                     (6.049)                       
    Provisão para realização de estoques 8 -                     (4.437)                        -                     -                             
    Venda de segmentos 1 -                     (23.442)                      -                     -                             
    Outros -                     (9.088)                        -                     (9.514)                       
    Total (88.730)              (83.584)                      (114.836)           (89.793)                     

RESULTADO FINANCEIRO
    Receitas financeiras 25 218                    23.880                       62                      22.918                       
    Despesas financeiras 25 (37.275)              (92.321)                      (8.470)                (85.983)                     

PREZUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (125.787)           (123.030)                    (123.244)           (112.096)                   

Imposto de renda e contribuição social - Corrente 11 -                     (2.665)                        -                     (3.451)                       
Imposto de renda e contribuição social - Diferido 11 -                     (92)                             -                     (7.697)                       

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (125.787)           (125.787)                    (123.244)           (123.244)                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

31 DE DEZEMBRO DE 2013 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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HAZTEC INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

    
 Instrumentos Ajuste de 

 Capital  patrimoniais -  Adiantamento  avaliação 
social  debêntures  para futuro  patrimonial  Prejuízos 

 integralizado  conversíveis  aumento de capital  reflexo  acumulados  Total 

SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2012 (Reapresentado) 280.336         117.979           -                      -                            10.359                  (273.052)       135.622   

Adiantamento para futuro aumento de capital -                 -                  -                      49.600                       -                        -                49.600     
Integralização de capital 36.386           -                  -                      -                            -                        -                36.386     
Emissão de novas debêntures conversíveis -                 15.919             -                      -                            -                        -                15.919     
Prejuízo exercício -                 -                  -                      -                            -                        (123.244)       (123.244)  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Reapresentado) 22    316.722         133.898           -                      49.600                       10.359                  (396.296)       114.283   

Aumento de capital 22    225.836         (103.021)         -                      (49.600)                     -                        -                73.215     
Integralização de capital 890                -                  -                      -                            -                        -                890          
Ágio na emissão de novas ações -                 -                  3.023                  -                            -                        -                3.023       
Prejuízo do exercício -                 -                  -                      -                            -                        (125.787)       (125.787)  

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 22    543.448         30.877             3.023                  -                            10.359                  (522.083)       65.624     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reservas de 
capital -

ágio na emissão 
de novas ações Nota 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(CONTROLADORA E CONSOLIDADO)

(Em milhares de reais)

Nota 31 DE DEZEMBRO DE 2013 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Reapresentado

Prejuízo do exercício (125.787)                                  (123.244)                                  
Outros resultados abrangentes -                                           -                                           
Resultado abrangente total do exercício (125.787)                                  (123.244)                                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
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HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de reais - R$)

Nota 2013 2012 2013 2012
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (Reapresentado) (Reapresentado)
Prejuízo do exercício (125.787)       (123.244)         (125.787)       (123.244)           

Ajustes:
Resultado de equivalência patrimonial 12 88.675          114.755           (3.231)           15.156              
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 -                    -                      12.699          6.049                
Provisão para realização de estoques 8 -                    -                      4.437            -                    
Provisão (reversão) para riscos 20 -                    -                      1.029            (53)                    
Baixa de contas a receber incobráveis -                    -                      17.504          -                    
Baixa de adiantamentos -                    -                      12.356          -                    
Rendimentos de aplicações financeiras -                    -                      (17.959)         (24.723)             
Depreciações e amortizações 13 e 14 -                    -                      23.100          28.716              
Baixa de imobilizado e intangível -                    -                      3.796            582                   
Imposto de renda diferido -                    -                      92                 7.697                
Juros provisionados não pagos 25.353          -                      48.681          12.108              
Reversão da provisão de impairment líquido de constituição 14 -                    -                      -                (3.719)               
Resultado na alienação de investimentos 1 -                    -                      23.442          (321)                  
Apropriação de custos para emissão das debêntures -                    -                      7.055            -                        
Outros -                    -                      (10.282)         6.496                

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes -                    -                      (24.611)         13.945              
Estoques -                    -                      6.901            (2.914)               
Impostos a recuperar (2)                  -                      492               (12.935)             
Outros (20)                -                      (24.948)         5.609                

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 5                   8                      586               4.407                
Outorgas a pagar -                    -                      2.240            2.188                
Salários e encargos sociais -                    -                      (5.506)           (5.125)               
Impostos e contribuições a recolher -                    -                      3.825            23.878              
Outros -                    -                      (442)              (4.635)               
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (11.776)         (8.481)             (44.531)         (50.838)             

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
   INVESTIMENTO
Cauções e depósitos judiciais -                -                  52                 -                        
Aquisições de imobilizado 13 -                -                  (43.582)         (30.796)             
Aumento no intangível 14 -                -                  (142)              (8.135)               
Aplicação financeira e aplicaçao financeira restrita -                -                  (533)              (7.423)               
Dividendos recebidos 12 -                -                  4.700            4.810                
Pagamento de aquisições de empresas - S.A. Paulista 21 -                  -                  (8.162)           -                    
Venda de segmentos operacionais no exercício -                  -                     44.867          -                      

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento -                -                  (2.800)           (41.544)             
(Continua)

Controladora Consolidado
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HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Em milhares de reais - R$)

Nota 2013 2012 2013 2012
Controladora Consolidado

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
   FINANCIAMENTO
Empréstimos e financiamentos captados 256.867        15.919               397.074        77.606              
Empréstimos e financiamentos pagos -                    (9.595)             (374.000)       (84.637)             
Partes relacionadas (311.683)       (83.729)           (44.430)         (3.064)               
Integralizações de capital 66.490          36.386             66.490          36.386              
Adiantamento para futuro aumento de capital -                    49.600             -                49.600                 

Parcelamento de impostos -                    -                      (2.209)           3.876                
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 11.674          8.581               42.925          79.767              

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES

   DE CAIXA (102)              100                  (4.406)           (12.616)             

Saldo inicial 104               4                      7.459            20.075              
Saldos de caixa e equivalentes de caixa cindidos -                    -                      (731)              -                        
Saldo final 2                   104                  2.322            7.459                

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES

   DE CAIXA (102)              100                  (4.406)           (12.616)             

Informações adicionais
Juros pagos -                    46.202             38.800          61.482
Imposto de renda e contribuíção social pagos -                    -                      644               -                        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E 
CONSOLIDADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Haztec Investimentos e Participações S.A. (“Companhia” ou “HIP”) foi constituída em 
novembro de 2009 com sede na Rua Joaquim Palhares, 40, 1º andar, Cidade Nova, Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objetivo social a 
participação em outras sociedades comerciais ou civis como sócia, acionista ou quotista, tanto 
no país como no exterior e outras atividades afins. Em 31 de dezembro de 2013, o principal 
ativo da Companhia era o investimento direto na Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental 
S.A. (“Controlada” ou “Haztec Ambiental”). 

A Haztec Ambiental foi fundada em 1999 e está sediada na Rua Joaquim Palhares, nº 40,  
1º andar, na Cidade Nova, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia tem foco na prestação de serviços ambientais, principalmente remediação e 
consultoria, gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos perigosos e não-
perigosos.  

Atualmente, além da Haztec Ambiental, a HIP detém 100% das ações da Foxx Holding S.A., 
detentora de 67% do aterro de Joao Pessoa e da URE Barueri e URE Osasco, dois primeiros 
projetos de waste to energy do país. 

Continuidade operacional (Grupo Haztec) 

Apresentamos abaixo os principais eventos ocorridos em controladas, para que o Grupo 
continue em plena capacidade de continuidade de suas operações: 

Haztec Ambiental 

Em 2013, a controlada apresentou significativo avanço em suas operações e consequentemente 
em seus resultados. Isto ocorreu em virtude da mudança da Administração que ocorreu no 
início de 2013. Entre as metas estabelecidas pela nova Administração para alcançar melhores 
resultados no exercício, destacamos abaixo: 

• Estudo de oportunidades para redução de custos e despesas que foi implementado ao longo 
de 2013 e que ainda está e curso; 

• Avanço das negociações junto a EMLURB (saldos de contas a receber da controlada da 
Haztec Ambiental CTR Nova Iguaçu) no que tange liquidação de saldos do passado e início 
de recebimentos dos faturamentos referentes a 2013. Cabe ressaltar que a EMLURB vem 
pagando as faturas atuais desde julho de 2013 no vencimento e em relação aos demais 
clientes públicos e privados, a Companhia não vem encontrando grandes problemas para 
recebimento dos valores faturados por serviços prestados; 

  



Haztec Investimentos e Participações S.A. 
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• Reajuste dos preços praticados nos serviços prestados junto às prefeituras e aos clientes 
privados (controladas - aterros sanitários). Essas ações nos levarão para um cenário de 
melhora significativa do resultado operacional e do capital de giro do Grupo ao longo de 
2014 

Nova estrutura comercial ativa, visando os clientes, resultando em utilização plena e ótimos 
resultados nas unidades operacionais. 

CTR Nova Iguaçu (Controlada indireta): 

A Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu S.A. (“CTR Nova Iguaçu”) foi criada em 
fevereiro de 2003 e tem por objeto social obras de terraplenagem para proteção ambiental, 
contenção e proteção de talude, drenagem, construção, implantação, operação e manutenção da 
central de tratamento e de destinação final de resíduos sólidos na cidade de Nova Iguaçu, 
estado do Rio de Janeiro, nos termos do “Contrato de Concessão de Serviços” celebrado com a 
Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB), da cidade de Nova Iguaçu e outras 
atividades afins. 

Em função da inadimplência do principal cliente da Companhia (vide detalhes na nota explicativa 
n° 7), a Companhia vem enfrentando contratempos de liquidez para honrar seus compromissos de 
curto prazo, o que poderia, em um pior cenário afetar a sua continuidade. A Administração da 
Companhia vem colocando em prática um plano de ação para garantir sua continuidade 
operacional, que contempla: (i) estudo de oportunidades para redução de custos e despesas; 
parcialmente implementado ao longo de 2013, (ii) avanço das negociações junto a EMLURB no 
que tange liquidação de saldos do passado e início de recebimentos dos faturamentos referentes a 
2013, assim como, (iii) reajuste dos preços praticados nos serviços prestados junto às prefeituras 
e aos clientes privados. Essas ações nos levarão para um cenário de melhora significativa do 
resultado operacional e do capital de giro da Companhia ao longo de 2014. 

Em relação aos pleitos de aumento de tarifa, durante o exercício de 2013, houve as seguintes 
alterações de tarifas: 

• Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - Houve aumento na tarifa de R$21,34 para R$26,25 
por tonelada de resíduos recebida em abril de 2013.

• Prefeitura Municipal de Mesquita - Houve aumento na tarifa de R$35,00 para R$40,00 por 
tonelada de resíduos recebida em março de 2013. 

• Prefeitura Municipal de Nilópolis - Houve aumento na tarifa de R$33,64 para R$40,00 por 
tonelada de resíduos recebida em março de 2013. 

Cabe ressaltar que a EMLURB vem pagando as faturas atuais desde julho de 2013 no 
vencimento. 

Em relação aos demais clientes públicos e privados, a Companhia não vem encontrando 
grandes problemas para recebimento dos valores faturados por serviços prestados. 

CTR Alcântara (Controlada indireta): 

Em 26 de novembro de 2008, a Haztec efetuou aquisição da Central de Tratamento de Resíduos 
de Alcântara S.A. (“CTRA”), concessionaria do aterro sanitário do município de São Gonçalo, 
estado do Rio de Janeiro. Em 2013, a Companhia terminou o pagamento do valor da transação. 
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A CTRA desempenha, única e exclusivamente, as atividades relacionadas ao encerramento e 
monitoramento do Aterro de Itaoca e às atividades relacionadas à operação da nova unidade de 
tratamento de resíduos previstas no contrato de concessão PMSG nº 001/2004 e, portanto, 
qualquer passivo e/ou contingência relativos ao período anterior a aquisição é de 
responsabilidade dos vendedores e da S.A. Paulista (antiga controladora). 

Atualmente, o aterro de São Gonçalo recebe cerca de 3.000 toneladas diárias1 de resíduos e é 
um dos mais importante do estado do Rio de Janeiro, recebendo resíduos de importantes 
cidades, tais como São Gonçalo e Niterói 

CTR Barra Mansa (Controlada indireta): 

A Haztec ganhou a concorrência para a implantação do aterro sanitário de Barra Mansa, estado 
do Rio de Janeiro. O contrato, assinado em junho de 2011, inclui a recuperação ambiental do 
lixão que recebeu por 24 anos todo o resíduo do município. 
  
O valor total orçado para a implantação da primeira etapa desse empreendimento é de 
aproximadamente R$20.000 e até 31 de dezembro de 2013, o valor investido girava em torno 
de R$10.000. Atualmente, além dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, o CTR Barra 
Mansa recebe também resíduos gerados por clientes privados. 

Empresas controladas em conjunto indiretamente: 

Ecopesa 

A Ecopesa Ambiental Ltda. (“Ecopesa”) com sede na cidade de Recife, no Estado de 
Pernambuco, tem por objeto social a prestação de serviços de implantação e operação do 
sistema de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, líquidos e pastosos, gestão de 
resíduos, e ainda incluindo as atividades de conservação, manutenção, modernização, 
ampliação, exploração, elaboração de estudos técnicos e obras necessárias à consecução desses 
serviços, varrições de limpeza pública, coleta, transporte rodoviário e transbordo, destinação 
final de resíduos sólidos, domiciliares, industriais, comerciais e hospitalares, incineradores, 
reciclagem, compostagem e outras formas de tratamento de resíduos, desinfecção química, 
térmica, microondas ou plasma, implantação e operação de tratamento e destinação final de 
resíduos industriais em aterros classe I, II-A e II-B e/ou em plantas de tratamento térmico para 
resíduos industriais. 

Atualmente, a Ecopesa tem apenas uma unidade operacional, o aterro sanitário localizado em 
Jaboatão dos Guararapes (denominado CTR Candeias), no estado de Pernambuco, e que recebe 
aproximadamente 5.000 toneladas diárias2 de resíduos. A Ecopesa está desenvolvendo dois 
novos projetos de aterros sanitários, um para resíduos perigosos e outro para não-perigosos, 
atualmente em fase de licenciamento ambiental. 

SERB  

No terceiro trimestre de 2013, três fatos ocorridos alteram substancialmente a situação 
econômico-financeira da SERB: (a) reequilíbrio econômico-financeira da concessão junto ao 
poder concedente, que passará a vigorar em sua plenitude a partir de meados de 2014, (b) 
aporte de capital dos sócios, e (c) firmamento de contrato de financiamento de longo prazo. 

                                                      
1 As informações não financeiras contidas nestas demonstrações contábeis como toneladas, entre outros não são examinadas pelos auditores independentes. 

2 As informações não financeiras contidas nestas demonstrações contábeis como toneladas, entre outros não são examinadas pelos auditores independentes. 
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Em 13 de Setembro de 2013, a  Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial da 
Cidade do Rio de Janeiro o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de transporte e 
destinação final no valor de R$547.147, equivalente a 63,45% de reajuste no valor mensal. 
Adicionalmente, em 31 de julho de 2013, os acionistas Haztec Tecnologia e Planejamento 
Ambiental e SIMPAR S.A. deliberaram o aporte de capital total no valor de R$53.915. O valor 
aportado estava, até então, contabilizado como Partes Relacionadas nas demonstrações 
contábeis da Companhia. 

Por fim, a SERB firmou em 24 de setembro de 2013 contrato de financiamento de longo prazo 
junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$402.000 para quitação dos empréstimos-ponte 
junto ao Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, bem como financiamento dos 
investimentos restantes da concessão. 

HISTÓRICO DE AQUISIÇÕES 

Empresas incorporadas pela controlada Haztec até 31 de dezembro de 2013, cujo 
correspondente ágio pago está descrito na nota explicativa no 14: 

Participação/
Empresa 
adquirida Vendedor

Controladas adquiridas 
junto a empresa

Operação da
empresa 
adquirida

Data de 
aquisição

Data da 
incorporação

Patrimônio 
líquido da data 
de incorporação

100% 

Ecobé 
Participações 

Ltda. (“Ecobé”) 

S.A. Paulista 

Novagerar Eco-Energia Ltda. 
(“Novagerar”) e suas subsidiárias Central
de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu 
S.A. (“CTR Nova Iguaçu”), Plastimassa 
Tecnologia em Tratamento de Resíduos 

Ltda. (“Plastimassa”) e Ecopesa 
Ambiental Ltda. (“Ecopesa”), esta última 
com participação de 50% em 2010, e de 

33,33% a partir de maio de 2011 

Holding 28/08/2008 01/07/2009 30/06/2009 

100% 

Novagear 
S.A. Paulista 

CTR Nova Iguaçu, Plastimassa e 
Ecopesa 

Gerenciamento 
de resíduos e 

crédito de 
carbono 

28/08/2008 01/07/2009 30/06/2009 

100%

Plastimassa
S.A. Paulista - Disposição final 

de resíduos 
28/08/2008 01/07/2009 30/06/2009 

100%

Geoplan 
Assessoria, 

Planejamento e 
Perfurações Ltda. 

(“Geoplan”) 

Geoplan do 
Brasil S.A. 

- 

Construção de 
plantas e 

tratamento de 
águas e efluentes

19/10/2007 02/05/2008 30/04/2008 

100% 

Gaiapan - 
Soluções 

Ambientais S.A. 
(“Gaiapan”) 

Pan-Americana 
Indústrias 

Químicas S.A.
- 

Tratamento de 
efluentes 06/05/2008 01/08/2008 31/07/2008 

100%

Aquamec 
Equipamentos 

Ltda. 
(“Aquamec”) 

Aquamec 
Equipamentos 

Ltda. 
(“Aquamec”) 

- 

Construção e 
fornecimento de 
equipamentos 

para a indústria 
em geral 

31/12/2008 01/12/2009 30/11/2009 

100%

Gaia - Gestão 
Ambiental da 
Indústria Ltda. 

(“Gaia”), 
incluindo sua 

empresa 

Gaia - Gestão 
Ambiental da 
Indústria Ltda.

E-Ambiental Ltda. (E-Ambiental) 

Gerenciamento 
de resíduos e 
serviços de 
consultoria 

02/10/2009 01/12/2009 30/11/2009 

E-Ambiental E-Ambiental - 

Serviços de 
informática, 

internet e meio 
ambiente 

02/10/2009 01/12/2009 30/11/2009 
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Empresa incorporada Operação da empresa adquirida 
Data da 

incorporação 
Patrimônio líquido da 
data de incorporação 

Capitan Participações e 
Investimentos S.A. (“El Capitan”)

Holding da Companhia detinha 50% 
das ações representativas do capital 
social da Haztec 

30/05/2008 30/04/2008 

ALIENAÇÃO DO SEGMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES (CONTROLADA) 

Venda da Unidade Geoplan (HZT Soluções Ambientais S.A.) 

Em 27 de Março de 2013, a controlada Haztec Ambiental passou a deter a totalidade das ações 
da HZT Soluções Ambientais S.A., empresa que recebeu os ativos de construção e tratamento 
de águas e efluentes on-site (em formato BOT - Build-Operate-Transfer), através da cisão dos 
saldos desta unidade das demonstrações contábeis da Haztec Ambiental. O valor líquido 
cindido foi de R$41.805 (em 27 de março de 2013) e o investimento baixado foi de R$39.589 
(01 de julho de 2013). 

Em 1º de Julho de 2013, a controlada Haztec Ambiental S.A. firmou termo de fechamento da 
transação de venda da HZT Soluções Ambientais S.A. para a ENASA Engenharia Indústria e 
Comércio de Materiais e Equipamentos para Saneamento e Meio Ambiente LTDA no valor de 
R$36.500. 
  
Venda da Unidade Gaiapan (HAZ Soluções Ambientais S.A.) 

Em 01 de julho de 2013, a controlada Haztec Ambiental passou a deter a totalidade das ações 
da HAZ Soluções Ambientais S.A., empresa que recebeu os ativos de construção e tratamento 
de águas e efluentes on-site (em formato BO - Build-Operate), através da cisão dos saldos desta 
unidade das demonstrações contábeis da Haztec Ambiental. O valor líquido cindido foi de 
R$3.332 (01 de julho de 2013) e o investimento baixado foi de R$4.287 (10 de outubro de 
2013).  

Em 10 de outubro de 2013, a controlada Haztec Ambiental firmou termo de fechamento da 
transação de venda da HAZ Soluções Ambientais S.A. para a ENASA Engenharia Indústria e 
Comércio de Materiais e Equipamentos para Saneamento e Meio Ambiente LTDA no valor de 
R$21.185.    

O objetivo da venda destas operações é decorrente principalmente de decisão da nova 
Administração em alienar os segmentos que não fazem parte dos projetos da Companhia a 
longo prazo. 

Apresentamos abaixo as informações referentes à venda do segmento operacional de águas e 
efluentes: 

HZT HAZ Total

Valor de negociação 36.500 21.185 57.685
Baixa de investimentos por alienação (39.589) (4.287) (43.876)
Baixa de ágios na aquisição destes investimentos (13.586) (14.706) (28.292)
Outras baixas líquidas na alienação destes investimentos (8.959)           - (8.959)
Resultado na venda de segmentos operacionais (25.634)   2.192 (23.442)
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GRUPO HAZTEC 

Em 31 de dezembro de 2012, com a venda da participação na sociedade investida indireta 
Target Brasil, a estrutura societária do Grupo Haztec passou a ser a seguinte: 

Em 31 de dezembro de 2013, a estrutura societária do Grupo Haztec passou a ser a seguinte: 

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
(CONTROLADORA E CONSOLIDADO) 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão 
definidas adiante. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados:     
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2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações Técnicas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 

2.2. Base de elaboração 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, que é 
geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 

O resumo das principais políticas contábeis adotadas é como segue: 

2.3. Bases de consolidação e investimentos em controladas 

As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da 
Companhia e de suas controladas. Nas controladas o controle é obtido quando a 
Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma 
entidade para auferir benefícios de suas atividades.  

Nas controladas em conjunto, as decisões sobre políticas financeiras e operacionais 
estratégicas relacionadas às atividades da “joint venture” requerem a aprovação de todas 
as partes que compartilham o controle. 

Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia as informações contábeis das 
controladas e empresas controladas em conjunto são reconhecidas através do método de 
equivalência patrimonial. 

Nas demonstrações contábeis consolidadas as informações contábeis das controladas em 
conjunto também são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial. 

Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as empresas do Grupo são 
eliminados nas demonstrações contábeis consolidadas. 

Em resumo, os investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e 
deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na realização desses ativos.  

2.4. Ativos circulante e não circulante 

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, os rendimentos, encargos e 
variações monetárias correspondentes. Os direitos vencíveis após 12 meses subsequentes 
a data das demonstrações contábeis são considerados como ativos não circulantes. 
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2.5. Combinações de negócios 

Nas demonstrações contábeis consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas 
pelo método de aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é 
mensurada pelo valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos 
transferidos pela Companhia, dos passivos incorridos pela Companhia na data de 
aquisição para os antigos controladores da adquirida e das participações emitidas pela 
Companhia em troca do controle da adquirida. Os custos relacionados à aquisição são 
geralmente reconhecidos no resultado, quando incorridos. Na data de aquisição, os ativos 
adquiridos e os passivos assumidos identificáveis são reconhecidos pelo valor justo na 
data da aquisição. 

O ágio é mensurado como o excesso da soma da contrapartida transferida, do valor das 
participações não controladoras na adquirida e do valor justo da participação do 
adquirente anteriormente detida na adquirida (se houver) sobre os valores líquidos na data 
de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis. 

A Companhia adotou a isenção prevista na adoção pela primeira vez do normativo CPC 
15 e outros, não aplicando as regras de combinação de negócios às aquisições de controle 
de negócios ocorridos anteriormente a data de transição de 1 de janeiro de 2009. 

2.6. Ágio 

O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na data da 
combinação do negócio, líquido da perda acumulada no valor recuperável, se houver. 

Para fins de teste de redução no valor recuperável, o ágio é alocado para cada uma das 
unidades geradoras de caixa do Grupo (ou grupos de unidades geradoras de caixa) que 
irão se beneficiar das sinergias da combinação. 

As unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente a 
teste de redução no valor recuperável, ou com maior frequência quando houver indicação 
de que a unidade poderá apresentar redução no valor recuperável. Se o valor recuperável 
da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução no 
valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer ágio 
alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao 
valor contábil de cada um de seus ativos. Qualquer perda por redução no valor 
recuperável de ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercício. A perda por 
redução no valor recuperável não é revertida em períodos subsequentes. 

2.7. Caixa e equivalentes de caixa e fluxo de caixa

O caixa e equivalentes de caixa representam caixa, saldos bancários e aplicações 
financeiras com prazo inferior a 90 dias a contar da data da contratação e que estão 
sujeitas a insignificante risco de mudança de valor, e com liquidez imediata, acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que se aproxima do seu valor justo. 

A Companhia adota como prática contábil classificar os dividendos recebidos como 
atividade de investimento. 
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2.8. Contas a receber de clientes 

Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso 
normal das atividades da Companhia. As contas a receber são reconhecidas pelo valor 
faturado, registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, deduzidos de provisão para crédito de liquidação duvidosa (“PCLD”) 
para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir prováveis perdas na 
realização desses créditos. Esse montante considera, principalmente, a análise da 
Administração dos valores vencidos há mais de 180 dias. 

Os serviços a faturar referem-se à apropriação por competência, com base nas ordens de 
serviço em aberto, da receita auferida com serviços prestados e ainda não concluídos, 
cujos saldos serão transferidos para a conta de contas a receber quando da conclusão do 
projeto e do correspondente faturamento.  

2.9. Estoques 

Os estoques são representados, principalmente, por itens de almoxarifado e peças, 
matéria-prima utilizados na fabricação e construção dos equipamentos que serão 
montados e posteriormente entregues aos clientes. São avaliados pelo custo de aquisição, 
que não ultrapassa o seu valor líquido realizável. 

2.10. Imobilizado 

O ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das 
depreciações acumuladas e perda por redução ao valor recuperável (impairment) 
acumulada, quando necessária. As depreciações são calculadas pelo método linear e 
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.  

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método 
linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja 
integralmente depreciado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final da data 
do balanço patrimonial. 

A Companhia adotou o custo atribuído (deemed cost) na data de transição (01/01/2009) 
tendo sido identificada apenas a conta de terrenos com diferença relevante entre o valor 
contábil e o valor de mercado, bem como a Companhia fez a análise e revisão da vida útil 
econômica dos bens do ativo imobilizado nessa data.

Com a finalidade de atender ao preconizado no OCPC 5, a Companhia definiu por 
proceder ao registro dos custos ambientais futuros de suas investidas (aterros sanitários), 
decorrentes das licenças de implantação (LI) e de operação (LO). 

A Companhia registra a valor presente os custos supramencionados em seu Ativo 
Intangível (os decorrentes da fase de operação) e no Ativo Imobilizado (os decorrentes da 
fase de implantação), tendo como sua contrapartida o registro no Passivo. 
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Após esse registro inicial, os saldos são atualizados mensalmente, com base na taxa que 
reflete o custo médio ponderado de capital da Companhia quando da realização do 
referido estudo.  

Os valores contabilizados serão amortizados mensalmente até o final das suas respectivas 
licenças ambientais. 

2.11. Intangíveis 

No ativo intangível são classificados os ágios (também em investimentos) decorrentes de 
incorporação ou aquisição de empresas, além dos gastos com aquisição de softwares e 
marcas e patentes, deduzidos das amortizações acumuladas e perda por redução ao valor 
recuperável quando aplicável. Os ágios por expectativa de rentabilidade futura, a partir de 
1º de janeiro de 2009, não estão sendo amortizados contabilmente (somente deduzida a 
parcela de 1/60 mensalmente na apuração do imposto de renda e contribuição social) e 
tem o seu valor testado para recuperabilidade (impairment), anualmente.  

2.12. Passivos circulante e não circulante 

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos. 

2.13. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os 
impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na 
demonstração do resultado, calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescido de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro 
tributável para contribuição social, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável. 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para fins contábeis e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação na apuração do lucro tributável, 
bem como os decorrentes de apuração de prejuízo fiscal e contribuição social de base 
negativa.  

O imposto de renda e contribuição social diferidos classificados no ativo não circulante 
são avaliados periodicamente pela Administração da Companhia quanto a sua realização 
em decorrência dos lucros tributáveis futuros esperados em bases orçamentárias.  

A Companhia optou pelo Regime Tributário de Transição-RTT, conforme a Lei 
nº 11.941/09. Esse regime permite neutralizar o efeito tributário sobre as contas do 
resultado que passaram a ter tratamento diferentes sob a legislação fiscal e a nova 
legislação societária.   

Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social foram registrados com 
base na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros nas operações da Companhia. 
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2.14. Reconhecimento de receita 

A receita é reconhecida por competência e mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. 

A receita de um contrato para prestação de serviços é reconhecida de acordo com o 
estágio de conclusão do contrato. 

2.15. Contratos de construção 

Quando os resultados de um contrato de construção são estimados com confiabilidade, as 
receitas e os custos são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no 
final do período, mensurados com base na proporção dos custos incorridos em relação 
aos custos totais estimados do contrato, exceto quando há evidências de que outro método 
represente melhor a fase de execução do serviço. As variações nos custos com mão-de-
obra, reclamações e pagamentos de incentivos estão incluídas até o ponto em que esses 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e seu recebimento seja provável. 

2.16. Créditos de carbono 

A receita de crédtos de carbono é reconhecida por competência e mensurada pelo valor 
justo da contrapartida a receber. A mensuração é feita mensalmente com base em 
medições feitas por equipamentos instalados para monitorar a quantidade em toneladas de 
gases poluentes não emitidos na atmosfera. No final de cada período, esta quantidade 
mensurada é convertida monetáriamente à taxa de euro determinada em contrato com o 
Banco Mundial (comprador dos créditos de carbono). Anualmente, o Banco Mundial 
contrata auditorias independentes para revisão das informações pertinentes à geração de 
créditos de carbono, após esta etapa há a emissão da certificação dos créditos de carbono. 

2.17. Arrendamento 

O Grupo como arrendatário

A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos 
substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de 
uso de um determinado ativo, na data do início da sua execução. 

Arrendamentos mercantis financeiros que transferem à Companhia, basicamente, todos os 
riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início 
do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor 
presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o custo são 
acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. 

Os pagamentos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros 
e redução de passivo de arrendamento mercantil financeiro, de forma a obter taxa de juros 
constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são 
reconhecidos na demonstração do resultado. 
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Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não 
houver razoável certeza de que a Companhia obterá a propriedade ao final do prazo do 
arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no 
prazo do arrendamento mercantil, dos dois o menor. 

Os pagamentos referentes aos arrendamentos operacionais são reconhecidos como 
despesa pelo método linear pelo período de vigência do contrato, exceto quando outra 
base sistemática é mais representativa para refletir o momento em que os benefícios 
econômicos do ativo arrendado são consumidos. Os pagamentos contingentes oriundos de 
arrendamento operacional são reconhecidos como despesa no período em que são 
incorridos. 

2.18. Custo de empréstimos 

Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de 
ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial 
para ficarem prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais 
ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. Todos os 
outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período em que são 
incorridos. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012, não foram 
capitalizados custos de empréstimos. 

2.19. Estimativas 

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativas 
e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de 
ativos e passivos, principalmente relacionados a provisões e contingências, assim como 
os valores das receitas, custos e despesas. Os valores reais podem diferir daqueles 
estimados. 

2.20. Consolidação 

As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas em conformidade com os 
princípios de consolidação previstos nas práticas contábeis adotadas no Brasil e incluem 
as demonstrações contábeis da Haztec e de suas controladas, listadas a seguir:  

Local de 
constituição      %     

Nome da empresa investida Principal atividade e operação 31/12/2013 31/12/2012 01/01/2012
  
Direta
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. Serviços ambientais Brasil 100 100 100 
Foxx  Holding S.A Holding de Instituicoes 

Não Financeiras Brasil 100 - - 
Indiretas     
Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Nova 
   Iguaçu S.A. Tratamento de resíduos Brasil 100 100 100 
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. 

(“Haztec Argentina”) Serviços ambientais Argentina 100 100 100 
Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Barra 

Mansa S.A. 
Tratamento de resíduos

Brasil 100 100 100 
Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Alcântara 

S.A. 
Tratamento de resíduos

Brasil 100 100 100 
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O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma 
horizontal dos saldos das contas do ativo, do passivo, das receitas e despesas, segundo a 
sua natureza, complementado com as seguintes eliminações: 

• Das participações no capital, reservas e resultados acumulados. 

• Dos saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo, 
mantidas entre as sociedades cujos balanços patrimoniais foram consolidados. 

• Dos efeitos decorrentes das transações significativas e de resultados não realizados 
entre essas sociedades. 

2.21. Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a 
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. 
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 

Ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias específicas: ativos 
financeiros a valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, 
ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis. Quando um 
instrumento de patrimônio não é cotado em um mercado ativo e seu valor justo não pode 
ser mensurado com confiança, este é mensurado ao custo e testado para impairment. 

A classificação depende da finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do 
reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros 
são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou 
alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que 
requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática 
de mercado. 

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um 
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A 
taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros 
estimados durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, 
durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento 
inicial.  

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço 
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores 
reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. 

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a Companhia não possuía qualquer ativo classificado 
com mantido até o vencimento, disponível para venda ou a valor justo por meio do 
resultado que não estivesse classificado como para negociação. Adicionalmente, não 
possuía qualquer tipo instrumento financeiro derivativo. 
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i) Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 

Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando 
são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio de resultado. 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor 
justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. 
Ganhos ou perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os dividendos ou 
juros auferidos pelo ativo financeiro, sendo incluídos na rubrica “Outros ganhos e 
perdas”, na demonstração do resultado. 

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se (i) for adquirido 
principalmente para ser vendido a curto prazo; ou (ii) no reconhecimento inicial é 
parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Companhia 
administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros a 
curto prazo; ou (iii) for um derivativo que não tenha sido designado como um 
instrumento de “hedge” efetivo. 

ii) Empréstimos e recebíveis 

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com 
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São 
registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados 
como ativo não circulante.  

Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do 
valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de 
juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros 
seria imaterial. 

Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, os ativos financeiros da Companhia 
classificados nesta categoria, compreendiam o contas a receber de clientes e as 
aplicações financeiras restritas. 

iii) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 

Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada 
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, 
e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo 
financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu 
reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse 
ativo. 

O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução 
ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a 
receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações 
subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas à provisão. Mudanças 
no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.    
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iv) Baixa de ativos financeiros 

A Companhia baixa um ativo financeiro, apenas quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram, ou transfere o ativo, e 
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para outra empresa. Se 
a Companhia não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade do ativo financeiro, mas continuar a controlar o ativo transferido, a 
participação retida e o respectivo passivo nos valores que terá de pagar são 
reconhecidos. Se retiver substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo da 
propriedade do ativo financeiro transferido, a Companhia continua reconhecendo 
esse ativo, além de um empréstimo garantido pela receita recebida. 

Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil 
do ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho ou a perda 
acumulados que foi reconhecida em “Outros resultados abrangentes” e acumulado no 
patrimônio é reconhecida no resultado. 

Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados como “passivos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado” ou “outros passivos financeiros”. 

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a Companhia não possuía qualquer passivo 
classificado como a valor justo por meio do resultado. 

i) Outros passivos financeiros 

Os outros passivos financeiros, incluindo empréstimos, são inicialmente mensurados 
pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, e a despesa 
financeira é reconhecida com base na remuneração efetiva. 

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um 
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de 
juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados 
ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um 
período menor para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. 

Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, a Companhia possuía fornecedores e 
empréstimos classificados como outros passivos financeiros. 

ii) Baixa de passivos financeiros 

A Companhia baixa passivos financeiros somente quando as suas obrigações são 
extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do 
passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no 
resultado. 
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2.22. Resultado por ação 

O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício, dividido pela 
média ponderada das ações durante o exercício. 

2.23. Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não adotadas 

Novos procedimentos contábeis emitidos pelo IASB 

O CPC possui o compromisso de emitir novos documentos (normas, interpretações e 
comunicados técnicos) assim que emitidos os IFRSs pelo International Accounting 

Standards Board - IASB, no sentido de manter as práticas contábeis brasileiras totalmente 
conforme as normas internacionais para fim da elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis das empresas. 

O IASB publicou ou alterou os seguintes pronunciamentos, orientações ou interpretações 
contábeis, cuja adoção obrigatória deverá ser feita em exercícios subsequentes: 

Aplicáveis em exercícios iniciados em ou a partir de 01 de janeiro de 2014, exceto quanto 
à alteração do IAS 39 citada abaixo que é aplicável para exercícios em exercícios 
iniciados em ou a partir de 01 de junho de 2014: 

IAS 36 - Redução no valor recuperável de ativo (alteração) - introduz alterações e 
clarificações sobre as divulgações requeridas por esse pronunciamento. 

IAS 39 - Instrumentos financeiros - reconhecimento e mensuração (alteração) - clarifica 
que não há necessidade de descontinuar o hedge accounting no caso de novação do 
contrato de derivativo vinculado ao hedge desde que sejam atingidas certas condições. 

IAS 32 - Instrumentos financeiros - divulgação (alteração) - clarifica as condições para a 
apresentação de um ou mais instrumentos financeiros pelo líquido de suas posições. 

IFRS 10 - Demonstrações financeiras consolidadas (alteração) - introduz alterações nas 
regras de consolidação, divulgação e apresentação de demonstrações separadas para 
empresas de investimento. 

IFRIC 21 - Taxas governamentais (nova interpretação) - introduz guia de quando 
reconhecer uma taxa imposta por ente governamental.

Aplicáveis em exercícios iniciados em ou a partir de 01 de janeiro de 2015: 

IFRS 9 (novo pronunciamento) - introduz novos requerimentos de classificação e 
mensuração de ativos financeiros. 

IFRS 1 (alteração) - Isenções dos requerimentos de reapresentação das informações 
comparativas para a IFRS 9 
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As alterações às IFRSs mencionadas anteriormente ainda não foram editadas pelo CPC. 
No entanto, em decorrência do compromisso do CPC de manter atualizado o conjunto de 
normas emitidas com base nas atualizações e modificações feitas pelo IASB, é esperado 
que essas alterações e modificações sejam editadas pelo CPC até a data de sua aplicação 
obrigatória. 

A Companhia não adotou tais pronunciamentos antecipadamente e está procedendo a sua 
análise sobre os impactos desses novos pronunciamentos ou alterações em suas 
demonstrações contábeis. 

2.24. Em 11 de novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória nº 627 (MP 627), que: 

i. Alterou a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à 
Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS; 

ii. Revogou o Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela Lei nº 11.951, de 
27 de maio de 2009; 

iii. Dispos sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao 
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por 
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil por 
intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e 

iv. Deu outras providências. 

Os dispositivos da referida MP entrarão em vigor obrigatoriamente a partir do ano-
calendário de 2015, sendo dada a opção de aplicação antecipada a partir do ano-
calendário de 2014. 

A Administração da Companhia, baseada em análises preliminares sobre os possíveis 
efeitos decorrentes da aplicação da referida MP, entende que não haverá elevação de 
carga tributária em relação à legislação vigente para a Companhia. A decisão da 
Companhia quanto à sua adoção antecipada depende de análise posterior sobre 
eventuais alterações que poderão vir a ser aprovadas pelo Congresso. (Ver nota 
explicativa no. 30 para atualização). 

2.25. Reapresentação das demonstrações contábeis de exercícios anteriores: 

1. A Administração identificou os seguintes ajustes e/ou reclassificações em suas 
demonstrações contábeis individuais de exercícios anteriores. 

Os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 estão sendo reapresentados, de 
acordo com o CPC 23 - Políticas de Contábeis, Mudanças de Estimativa e 
Retificação de Erro, de forma a contemplar os seguintes ajustes e/ou reclassificações: 

a) Ajuste referente à contabilização de despesas e custos em controladas no montante 
de R$3.083, aumentando a despesa de equivalencia patrimonial e 
consequentemente reduzindo os saldos de investimentos na controladora em 31 de 
dezembro de 2012. Adicionalmente, no consolidado houve aumento de R$3.083 
em custos e despesas e também em fornecedores em 31 de dezembro de 2012.   



Haztec Investimentos e Participações S.A. 

28

2. Mudança de práticas contábeis da controlada em conjunto SERB: 

Os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 estão sendo reapresentados, de 
acordo com o CPC 23 - Políticas de Contábeis, Mudanças de Estimativa e 
Retificação de Erro, de forma a contemplar os seguintes ajustese/ou reclassificações: 

• Capitalização dos juros 

A controlada em conjunto alterou a forma do cálculo de capitalização dos juros 
dos empréstimos em seu ativo imobilizado classificado como "em andamento" em 
2013.  

A mudança ocorreu na forma como a administração efetua a gestão do negócio, 
considerando que existem dois aterros sanitários (AS1 e AS2) dentro do Aterro 
Sanitário de Seropédica. Em exercícios anteriores os critérios contábeis 
consideravam a existência de 4 células dentro do AS1, entretanto foi constatado 
que os custos do AS1 são integrados e fazem parte de um processo único. O AS2 
permanece em construção. 

O montante dos juros capitalizados no AS2 é proporcional ao investimento anual 
do aterro que tem previsão para entrada em operação em março de 2021. 

Como consequência dessa alteração dessa alteração e considerando que o AS1 
entrou em operação em abril de 2011, os juros de empréstimos anteriormente 
capitalizados no AS1 foram revertidos em contra partida do resultado dos 
exercícios anteriores. 

• Depreciação do aterro sanitário 

Em consequência da alteração realizada na forma de gerenciamento do negócio 
descrita acima, o critério de depreciação adotado nos exercícios anteriores foi 
revisto. A controlada em conjunto optou por amortizar seus dois aterros (AS1 e 
AS2) considerando a capacidade de recebimento de resíduos estimada e a 
quantidade de resíduos já recebidos (método de exaustão). Desta forma os dois 
ativos são depreciados de forma independente. 

3. Mudança nas políticas contábeis 

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2013 são as primeiras demonstrações contábeis anuais a serem 
apresentadas de acordo com um pacote de cinco normas de consolidação, acordos de 
participação, coligadas e divulgações, sendo elas: CPC 36 (R3), CPC 19 (R2), CPC 
45, CPC 35 (R2) e CPC 18 (R2). Posteriormente à emissão dessas normas, foram 
emitidas alterações às CPC 36 (R3), CPC 19 (R2) e CPC 45 para esclarecer certas 
orientações de transição para a aplicação inicial das normas. As referidas normas 
foram adotadas pela Companhia a partir de 1º de janeiro de 2013 nestas 
demonstrações contábeis anuais, com os respectivos efeitos nos períodos 
comparativos, quando requerido pela norma. 
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As principais exigências dessas cinco normas estão descritas a seguir: 

O CPC 36 (R3) substitui as partes do CPC 35 (R2) Demonstrações Financeiras 
Consolidadas e Separadas que tratam das demonstrações financeiras consolidadas. A 
SIC-12 Consolidação - Sociedades de Propósito Específico será retirada com a 
aplicação do CPC 36 (R3). De acordo com o CPC 36 (R3), existe somente uma base 
de consolidação, ou seja, o controle. Adicionalmente, o CPC 36 (R3) inclui uma 
nova definição de controle que contém três elementos: (a) poder sobre uma investida; 
(b) exposição, ou direitos, a retornos variáveis da sua participação na investida e (c) 
capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor dos retornos ao 
investidor. Orientações abrangentes foram incluídas no CPC 36 (R3) para abordar 
cenários complexos. 

O CPC 19 (R2) substitui a norma referente à Participações em Joint Ventures.  O 
CPC 19(R2) aborda como um acordo de participação onde duas ou mais partes têm 
controle conjunto deve ser classificada. A norma referente à Joint Ventures - 
Contribuições Não-Monetárias de Investidores será retirada com a aplicação do CPC 
19 (R2). De acordo com  o CPC 19 (R2), existem apenas dois tipos de acordos de 
participação: operações conjuntas ou joint ventures, conforme os direitos e as 
obrigações das partes dos acordos. Entende-se por operação conjunta, quando um 
investidor possui controle em conjunto e têm direitos contratuais sobre ativos ou 
passivos de obrigações contratuais, individualmente; já uma joint venture existe 
quando os investidores têm direito e obrigações em relação aos ativos líquidos do 
acordo em conjunto. 

Os investimentos em operações conjuntas devem ser contabilizados de forma que o 
investidor reconheça e mensure os seus próprios ativos e passivos financeiros, 
incluindo as receitas e despesas relacionadas. Os investimentos em joint venture
devem ser contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. 

Anteriormente, de acordo com  o CPC 17, existiam três tipos de acordos de 
participação: entidades controladas em conjunto, ativos controlados em conjunto e 
operações controladas em conjunto. Adicionalmente, de acordo com º CPC , as joint 
ventures deveriam ser contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial, 
enquanto as entidades controladas em conjunto, de acordo com  o CPC 17, poderiam 
ser contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial ou pelo método de 
contabilização proporcional. Pela norma vigente, não há mais a faculdade pelo 
método de contabilização proporcional. 

O CPC 45 é uma norma de divulgação aplicável a entidades que possuem 
participações em controladas, acordos de participação, coligadas e/ou entidades 
estruturadas não consolidadas. De um modo geral, as exigências de divulgação de 
acordo com o CPC 45 são mais abrangentes do que as normas atuais. 

Com resultado da aplicação dessas normas, a Companhia e suas controladas, que 
antes da aplicação de tais normas consolidava proporcionalmente seus investimentos 
em empreendimentos controlados em conjunto em suas demonstrações contábeis 
consolidadas, passou a registrar tais investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial 
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Quando requerido pela norma, a Companhia mensurou retrospectivamente os efeitos 
contábeis da adoção destas normas desde o balanço de abertura do exercício anterior, 
ou seja, em 1º de janeiro de 2012. 

4. Conciliações para as práticas contábeis anteriores 

Demonstramos abaixo os impactos da adoção destas novas normas sobre o balanço 
patrimonial, demonstração do resultado e do resultado abrangente e a demonstração 
dos fluxos de caixa da Companhia para cada exercício apresentado. 
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Efeitos da reapresentação nas demontrações contábeis na controladora: 

Balanços patrimoniais: 

a) Efeitos dos ajustes por correções e da adoção das novas políticas contábeis nos balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2012 e  
1 de janeiro de 2012 

Controladora 
   Originalmente  Originalmente  

Nota apresentado  Ajustes  Reapresentado  apresentado   Ajustes  Reapresentado 
ajustes 31/12/2012 reclassificações 31/12/2012 01/01/2012 reclassificações 01/01/2012 

   
Caixa e equivalentes de caixa     104          -     104            4         -            4 
Total do circulante     104          -     104            4         -            4 
   
Partes relacionadas 63.320 - 63.320 - - - 
Investimentos 2.25.1 e 2.25.2 94.553 (18.299) 76.254 195.040 (4.041) 190.999 
Total do não circulante 94.553 (18.299) 76.254 195.040 (4.041) 190.999 
   
Total do ativo 94.657 (18.299) 76.358 195.044 (4.041) 191.003 
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Controladora 
Originalmente  Originalmente  

Nota apresentado  Ajustes  Reapresentado  apresentado   Ajustes  Reapresentado 
ajustes 31/12/2012 reclassificações 31/12/2012 01/01/2012 reclassificações 01/01/2012 

   
 Empréstimos e financiamentos - - 9.588 - 9.588 
 Fornecedores           9         (1)           8            -         -            - 
Total do circulante           9         (1)           8     9.588         - 9.588 
  
 Parte relacionadas 25.387           -   25.387   45.793         -   45.793 
Total do não circulante   25.387           -   25.387   45.793 -   45.793 
 Capital social integralizado 316.722 - 316.722 280.336 - 280.336 
 Instrumento patrimonial -  
debêntures conversíveis 133.898 - 133.898 117.979 - 117.979 
 Adiantamento para futuro  
   aumento de  capital   - 

- 
- - 

- 
- 

 Ajustes de avaliação patrimonial 49.600 - 49.600 - - - 
   reflexo de controlada 10.359 - 10.359 10.359 - 10.359 
 Prejuízos acumulados 2.25.1 e 2.25.2 (377.998) (18.298) (396.296) (269.011) (4.041) (273.052) 
Total do patrimônio líquido   132.581 (18.298) 114.283 139.663 (4.041) 135.622 
   
Total do passivo e patrimônio líquido 157.977 (18.299) 139.678 195.044 (4.041) 191.003 

  



Haztec Investimentos e Participações S.A. 

33

b) Efeitos dos ajustes por erros e da adoção das novas políticas contábeis nas   demonstrações do resultado da controladora de  
31 de dezembro de 2012 

Originalmente  
Nota apresentado Ajustes (Reapresentado)

ajustes 01/01/2012 reclassificações 01/01/2012
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS - - -
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS           -          -             -
LUCRO BRUTO           -          -             -

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

   Administrativas e gerais (82) 1 (81)
   Resultado de equivalência patrimonial 2.25.1 e 2.25.2 (100.497) (14.258) (114.755)
   Total (100.579) (14.257) (114.836)

RESULTADO FINANCEIRO
    Receitas financeiras 62 - 62
    Despesas financeiras (8.470) - (8.470)

PREZUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE 
   RENDA E  DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (108.987) (14.256) (123.244)
Imposto de renda e contribuição social            -          -            -
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.25.1 e 2.25.2 (108.987) (14.256) (123.244)

c) Efeito da adoção das novas políticas contábeis na demonstração do resultado abragente 

Controladora
  

Nota 
ajustes 31/12/2012 Ajustes/ 31/12/2012

(Originalmente reclassificações
apresentado) (Reapresentado)

Resultado abrangente total do exercício 2.25.1 e 2.25.2 (108.987) (14.257) (123.244)
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d) Efeitos da adoção das novas políticas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa controladora de 31 de dezembro de 2012 

Controladora
  

Nota 
ajustes 31/12/2012 Ajustes/ 31/12/2012

(Originalmente reclassificações
apresentado) (Reapresentado)

  
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2.25.2 (8.481) - (8.481) 
Fluxos de caixa das atividades de investimento 2.25.2 - - - 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 2.25.2 8.581  - 8.581 

    
Saldo inicial 2.25.3 4 - 4 
Saldo final 2.25.3    104  -    104 
Redução no caixa e equivalentes de caixa     100  -    100 
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Efeitos da reapresentação nas demontrações contábeis no consolidado: 

Balanços patrimoniais: 

e) Efeitos dos ajustes por correções e da adoção das novas políticas contábeis nos balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2012 e 1 de 
janeiro de 2012 

   Consolidado 
   Originalmente Reapresentado Originalmente Reapresentado

Nota apresentado Ajustes/ apresentado Ajustes/ 
   ajustes 31/12/2012  reclassificações 31/12/2012 01/01/2012 reclassificações 01/01/2012 
   
Caixa e equivalentes de caixa 2.25.3 21.432 (13.973) 7.459 23.937 (3.862) 20.075 
Aplicações financeiras 2.25.3 - 8.909 8.909 - 3.069 3.069 
Aplicações financeiras restritas 2.25.3 237.127 - 237.127 218.701 (1.274) 217.427 
Contas a receber de clientes 2.25.3 110.502 (9.313) 101.189 114.031 (10.265) 103.766 
Estoques 2.25.3 13.444 (377) 13.067 10.870 (36) 10.834 
Impostos a recuperar 2.25.3 32.639 (1.976) 30.663 24.329 (1.660) 22.669 
Outros 2.25.3    13.394        (276)   13.118   16.617 (433)   16.184 
Total do circulante 428.538   (17.006) 411.532 408.485 (14.461) 394.024 
   
Contas a receber de clientes 2.25.3 27.524 - 27.524 64.445 - 64.445 
Partes relacionadas 2.25.3 10.997 4.368 15.365 10.749 624 11.373 
Cauções e depósitos judiciais 2.25.3 3.711 (53) 3.658 3.835 (69) 3.766 
Outros 2.25.3     1.362       (288)    1.074    2.022       (71)    1.951 
   43.594 4.027 47.621 81.051 484 81.535 
   
Investimentos 2.25.1 e 2.25.2 696 5.112 5.808 971 7.117 8.088 
Imobilizado, líquido 2.25.2 294.792 (115.769) 179.023 230.404 (85.897) 144.507 
Intangível, líquido 2.25.2 222.551   (11.591) 210.960 211.667   (3.857) 207.810 
   
Total do não circulante 2.25.2 561.633 (118.221) 443.412 524.093 (82.153) 441.940 
   
Total do ativo 2.25.2 990.171 (135.227) 854.944 932.578 (96.614) 835.964 

   
   
   
   



Haztec Investimentos e Participações S.A. 

36

   Consolidado 
   Originalmente Reapresentado Originalmente Reapresentado

Nota apresentado Ajustes/ apresentado Ajustes/ 
   ajustes 31/12/2012  reclassificações 31/12/2012 01/01/2012 reclassificações 01/01/2012 
   
 Empréstimos e financiamentos 2.25.3 524.015 (107.477) 416.538 372.553 824 373.377 
 Parte relacionadas 44.584 (44.584) - 16.274 (16.274) - 
 Fornecedores 2.25.3 44.922 (18.053) 26.869 45.085 (21.314) 23.771 
 Outorgas a pagar 2.25.3 10.195 100 10.295 8.007 - 8.007 
 Salários e encargos sociais 2.25.3 13.548 (761) 12.787 16.440 (1.338) 15.102 
 Impostos e contribuíções a recolher 2.25.3 45.699 (7.367) 38.332 26.406 (1.682) 24.724 
 Parcelamento de impostos 2.25.3 1.290 - 1.290 843 (1) 842 
 Contas a pagar - aquisições de  empresas 2.25.3 1.812 - 1.812 2.253 (441) 1.812 
 Outros 2.25.3     4.256      (448)     3.808    4.144     (250)    3.894 
Total do circulante 690.321 (178.590) 511.731 492.005 (40.476) 451.529 

  
 Empréstimos e financiamentos 2.25.3 110.431 (3.738) 106.693 250.913 (64.129) 186.784 
 Parcelamento de impostos 2.25.3 4.417 - 4.417 987 (7) 980 

 Provisão para perdas de investimentos 
2.25.1, 2.25.2 e

2.25.3 - 27.987 27.987 - 11.738 11.738 
 Provisão para riscos 2.25.3 5.259 (14) 5.245 5.312 (67) 5.245 
 Imposto de renda e contribuíção social diferidos 2.25.3 32.026 - 32.026 24.329 - 24.329 
 PIS e COFINS diferidos 2.25.3 2.326 - 2.326 3.144 - 3.144 
 Parte relacionadas 2.25.3 6.369 37.426 43.795 6.369 368 6.737 
 Contas a pagar - aquisição de empresas 2.25.3     6.441             -     6.441     9.856           -     9.856 
Total do não circulante 167.269    61.661 228.930 300.910 (52.097) 248.813 
  
 Capital social integralizado 2.25.3 316.722 - 316.722 280.336 - 280.336 
 Instrumento patrimonial -  
debêntures conversíveis 2.25.3 133.898 - 133.898 117.979 - 117.979 
 Adiantamento para futuro aumento de  capital  2.25.3 49.600 - 49.600 - - - 
 Ajustes de avaliação patrimonial 2.25.3 - - - - - - 
reflexo de controlada 2.25.3 10.359 - 10.359 10.359 - 10.359 
Prejuízos acumulados 2.25.3 (377.998) (18.298) (396.296) (269.011) (4.041) (273.052) 
Total do patrimônio líquido  132.581   (18.298) 114.283 139.663  (4.041)  135.622 
Total do passivo e patrimônio líquido  990.171 (135.227) 854.944 932.578 (96.614)  835.964 
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f) Efeitos dos ajustes por erros e da adoção das novas políticas contábeis nas   demonstrações 
do resultado consolidadas de 31 de dezembro de 2012

Consolidado 
31/12/2012 Ajustes/ 31/12/2012 

Nota (Originalmente reclassificações (Reapresentado)
ajustes apresentado) 

   
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS 2.25.3 307.295 (70.271) 237.024 
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.25.2 (258.965)  62.703 (196.262)
LUCRO BRUTO   48.330  (7.568)   40.762 
   
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 
   Administrativas e gerais 2.25.3 (59.329) 3.466 (55.863)
   Tributárias 2.25.5 (2.811) 1.783 (1.028)
   Depreciação e amortização 2.25.3 (2.492) 309 (2.183)
   Equivalência patrimonial 2.25.1, 2.2.5.2 

e 2.25.3 - (15.156) (15.156)
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.25.3 (6.049) - (6.049)
   Outros    (9.638)      124   (9.514)
   Total  (80.319)  (9.474) (89.793)

    
RESULTADO FINAN CEIRO     
   Receitas financeiras 2.25.3 23.292 (374) 22.918 
   Despesas financeiras 2.25.3 (88.865) 2.882 (85.983)
       
PREZUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE  
   RENDA E  DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (97.562) (14.534) (112.096)
Imposto de renda e contribuição social 2.25.3   (11.425)       277  (11.148)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (108.987) (14.257) (123.244)

g) Efeito da adoção das novas políticas contábeis na demonstração do resultado abragente 

Consolidado 
Nota     

Ajustes 2012 Ajustes/ 2012 
(Originalmente  reclassificações (Reapresentado) 

apresentado) 

   
Resultado abrangente total do exercício  2.25.3 (108.987) (14.257) (123.444) 

h) Efeitos da adoção das novas políticas contábeis na demonstração dos fluxos de caixa 
consolidada de 31 de dezembro de 2012 

Consolidado 
Nota     

Ajustes 31/12/2012  Ajustes/  31/12/2012 
(Originalmente  Reclassificações  

apresentado) (Reapresentado) 

   
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2.25.3 (47.063) (3.775) (50.838)
Fluxos de caixa das atividades de investimento 2.25.3 (77.919) 36.375 (41.544)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 2.25.3 122.477 (42.710) 79.767
   
Saldo inicial 2.25.3 23.937 (3.862) 20.075
Saldo final 2.25.3 21.432 (13.973)    7.459
Redução no caixa e equivalentes de caixa  (2.505) (10.110) (12.616)
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3. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZAS  
NAS ESTIMATIVAS 

Na aplicação das políticas contábeis, a Administração da Companhia deve fazer julgamentos e 
elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são 
facílmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na 
experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem 
diferir dessas estimativas. A seguir, são apresentadas as principais premissas a respeito do 
futuro e outras principais origens da incerteza nas estimativas no final de cada período de 
relatório: 

a) Vida útil dos bens do imobilizado 

A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final de 
cada período de relatório.  

b) Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais

É definida com base em avaliação e qualificação dos riscos cuja probabilidade de 
desembolso futuro é considerada provável. Essa avaliação é suportada pelo julgamento da 
Administração juntamente com seus assessores jurídicos, considerando as jurisprudências, 
as decisões em instâncias iniciais e superiores. 

c) Redução ao valor recuperável de ativos 

No fim de cada exercício, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e 
intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma 
perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável 
do ativo é estimado e o valor contábil dos bens tangíveis ou intangíveis é reduzido de 
forma a refletir o valor recuperável estimado. O montante recuperável é o maior valor entre 
o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Se houver a contabilização de 
perda por redução ao valor recuperável, a mesma é reconhecida imediatamente no 
resultado. 

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Ao longo  cada exercício, a Companhia avalia a realização dos saldos de contas a receber 
com base em históricos de recebimentos e também na política da Administração, que 
entende ser necessário o provisionamento dos saldos vencidos há mais de 180 dias, com 
excessão dos valores pleiteados junto à EMLURB (contas a receber da controlada indireta 
Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu S.A.). 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

    (reapresentado) (reapresentado)

Caixa 2 1 87 28 
Bancos  - 103 2.235 7.431 
Total 2 104 2.322 7.459 
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5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO) 

Este saldo refere-se a investimentos em fundo de renda fixa do Banco Bradesco, remuneradas a 
taxas pós-fixadas com rendimentos próximos a 100% da variação do CDI e estão livres para 
negociação. Este saldo tem liquidez imediata e não tem penalidade para resgate imediato. 

6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRITAS (CONSOLIDADO) 

Essa aplicação financeira restrita refere-se ao valor desembolsado pela Caixa Econômica 
Federal - “CEF” pela emissão de debêntures e ainda não aplicada a projetos. 

O valor será liberado pela CEF conforme plano de investimento apresentado pela Controlada 
Haztec Ambiental e aprovado previamente pela CEF e pelo agente de engenharia (nota 
explicativa n°15). O saldo dessa aplicação financeira tem rendimentos próximos a 100% da 
variação do CDI. 

Estes recursos liberados pela CEF estão destinados a investimentos préviamente acordados com 
a respectiva instituíção, porém não são a garantia para da operação das debêntures. 

7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (CONSOLIDADO) 

Consolidado 
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)

Contas a receber 108.840 87.577 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (34.351) (21.652) 
Direitos a faturar - Equipamentos - 18.795 
Serviços a faturar - Outros 14.538 10.675 
Contas a receber de contratos de  múltiplos elementos             -   33.318 
Total   89.027 128.713 
Ativo circulante 88.435 101.189 
Não circulante        592   27.524 
Total   89.027 128.713 

Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
Consolidado 

  2013 2012 
    (reapresentado)

Saldo inicial (21.652) (15.603)
Provisão (12.699) (9.870)
Reversão          -   3.821
Saldo final (34.351) (21.652)
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Os saldos de contas a receber já faturadas por data de vencimento, em 31 de dezembro de 2013 
e de 2012  são compostos como segue: 

Consolidado 
31/12/2013 31/12/2012

   (reapresentado)
     

A vencer 14.247 4.620
Vencidos até 30 dias 5.826 12.921
Vencidos de 31 a 60 dias 2.974 6.177
Vencidos de 61 a 90 dias 3.076 2.837
Vencidos de 91 a 180 dias 2.442 6.091
Vencidos de 181 a 360 dias 8.719 7.981
Vencidos há mais de 360 dias   71.556 46.950
Total 108.840 87.577

Dos saldos vencidos há mais de 180 dias em 31 de dezembro de 2013, o montante de R$40.243 
mil (R$33.990 mil em 31 de dezembro de 2012) é oriundo da EMLURB A controlada indireta 
CTR Nova Iguaçu Companhia continua pleiteando e negociando junto à EMLURB o 
recebimento dos valores em aberto de longa data. Os saldos a receber da EMLURB em 31 de 
dezembro de 2013, representam no consolidado 42 % dos contas a receber vencidos em 31 de 
dezembro de 2013 (43% em 2012). 

Apresentamos a seguir a segregação dos contratos de múltiplos elementos: 

31/12/2013 31/12/2012
    (reapresentado) 

Ativo circulante - 6.584
Não circulante  - 26.734
Total  - 33.318

Venda HZT - Baixa dos saldos de contratos de múltiplos elementos: 

Em 27 de Março de 2013, a controlada Haztec Ambiental passou a deter a totalidade das ações 
da HZT Soluções Ambientais S.A., empresa que recebeu os ativos de construção e tratamento 
de águas e efluentes on-site (em formato BOT - Build-Operate-Transfer), através da cisão dos 
saldos desta unidade das demonstrações contábeis da controlada. Desta forma, os saldos dos 
contratos de múltiplos elementos, bem como os demais saldos desta unidade, foram 
transferidos para esta nova empresa empresa. 

Direitos a faturar - Equipamentos: 

Os direitos a faturar - Equipamentos representam direitos a faturar de clientes sobre contratos 
de construção de equipamentos sob encomenda, cujo resultado é reconhecido de acordo com o 
andamento dos contratos com base nos custos incorridos. Essa operação é oriunda da Aquamec 
que, em novembro de 2009, foi incorporada pela controlada Haztec. 
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Em 31 de dezembro de 2012, a controlada Haztec Ambiental mantinha registrado na rubrica 
“Direitos a faturar - Equipamentos” desde 2010 o valor de R$15.504 do contrato com o cliente 
VSB que se refere à construção de sistema de tratamento de efluentes. No exercício de 2013, 
foi registrada a baixa desse valor, em função da reavaliação das chances de recuperação desse 
recebível por parte da Administração da controlada, considerando os avanços negativos nas 
negociações com tal cliente.    

Adicionalmente, foram baixados R$2.000 de outros recebíveis, considerados não recuperáveis, 
considerando os avanços negativos nas negociações com tais clientes. 

8. ESTOQUES (CONSOLIDADO) 

Os estoques estão compostos, principalmente, de materiais operacionais como filtros, câmaras e 
revestidores e de outros itens de almoxarifado para atividade de montagem de equipamentos 
desenvolvida pela antiga controlada Aquamec, incorporada pela Haztec no final de 2009. 

A controlada Haztec Ambiental realizou inventário para avaliação dos saldos de estoques em 
31 de dezembro de 2013. Como resultado deste inventário, foi realizado um ajuste como 
provisão para realização de estoques, no montante de R$4.437. 

9. IMPOSTOS A RECUPERAR 

Controladora Consolidado 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

   (reapresentado) (reapresentado)
       
IRRF- Imposto de renda retido na fonte 2 - 5.438 7.457
CSLL - Contribuíção social sobre o lucro líquido - - 1.778 2.428
INSS - Instituto nacional de seguridade social - - 2.396 4.191
PIS -  Programa de integração social - - 2.677 853
COFINS - Contribuíção para o financiamento da  
   seguridade social

- - 
12.788

3.223 

ISS - Imposto sobre serviços - - 387 2.163 
IPI - Impostos sobre produtos industrializados - - 3.288 4.935
ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - - 3.425 5.274
Outros - -        39      139
Total circulante 2 - 32.216 30.663

Os impostos a recuperar referem-se, principalmente, aos impostos retidos na fonte pelos 
clientes de suas controladas, os quais são descriminados nas notas fiscais dos serviços 
prestados. 
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10. PARTES RELACIONADAS 

Os saldos estão assim compostos: 
Controladora Consolidado

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
  (reapresentado) (reapresentado)

ATIVO
Foxx Holding S.A 3.845 - - -
Synthesis Empreendimentos Ltda. - - 1.100 -
SES Haztec - - 542 542
SERB 2.770 2.562 22.265 8.192
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. 2.085 60.758 - -
Consorcio Triagem - - - 689
Consorcio Pedro II - - - 570
Consorcio Serveng - - 4.770 5.301
Outros          -          -          -        71
Total do ativo   8.700 63.320 28.677 15.365
  
PASSIVO (reapresentado) (reapresentado)

Synthesis Empreendimentos Ltda. 26.816 25.387 27.791 37.304
S.A. Paulista - - 6.361 6.361
Outros          -          -      130      130
Total do passivo 26.816 25.387 34.282 43.795

Os saldos com partes relacionadas referem-se, principalmente, a contas-correntes sem 
remuneração e sem prazo de vencimento. 

Remuneração dos Administradores 

Em 31 de dezembro de 2013, a remuneração global do pessoal-chave da administração da 
controladora e do consolidado foi de R$1.529 (R$2.308 em 31 de dezembro de 2012).  

11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  

A conciliação entre o valor dos encargos tributários apurados conforme alíquotas nominais e o 
valor registrado no resultado da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 
e 2012 é assim apresentada: 

Consolidado
2013 2012

  (reapresentado)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (123.030) (112.096)
Impostos à alíquota vigente (34%) 41.831 38.113
Efeitos dos ajustes permanentes (34%):
Equivalência patrimonial 1.099 (5.153)
Efeitos de ajustes em controladas tributadas pelo lucro presumido 2.665 3.451
Créditos tributários não constituídos (48.465) (41.856)
Baixa de impostos diferidos sobre ágios pela venda de segmentos 9.921 -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.318) (2.057)
Provisão para realização de estoques (1.509) -
Outras diferenças permanentes     5.941    (3.646)
Imposto de renda e contribuição social no resultado   (2.757) (11.148)
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Ativo não circulante 

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (consolidado) são como 
segue: 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)

Sobre prejuízos fiscais 127.094 97.659
Sobre base negativa de contribuição social 45.754 35.157
Sobre diferenças temporárias 12.661 8.442
Créditos tributários não constituídos (175.997) (127.532)
Total      9.512   13.726

A controlada Haztec Ambiental não apurou lucro tributável nos últimos 3 exercícios sociais 
(2011 a 2013) e por essa razão, em 31 de dezembro de 2013 e  de 2012, o ativo fiscal diferido 
foi constituído até o limite de 30% do passivo fiscal diferido.  

Passivo não circulante 

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos (consolidado) no passivo não 
circulante são como segue: 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)

  
Dedutibilidade da amortização fiscal dos ágios (a) 31.708 38.217
Efeito tributário líquido dos ajustes dos CPC´s (RTT) (b)           -   7.535
Total 31.708 45.752

(a) Refere-se ao efeito de 34% sobre a dedutibilidade fiscal das parcelas de amortização fiscal 
dos ágios, cuja amortização deixou de ser efetuada contabilmente a partir do exercício de 
2009. 

(b) Refere-se aos segmentos vendidos (ver nota explicativa no. 1). 

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos, estão 
apresentados por seus efeitos líquidos nas demonstrações contábeis e são como segue: 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)

  
Passivo fiscal diferido 31.708 45.752
Ativo fiscal diferido (9.512) (13.726)
Saldo líquido no passivo (ativo) 22.196 32.026

PIS e COFINS diferidos 

Os saldos de PIS e COFINS diferidos registrados no passivo não circulante referem-se à 
apropriação desses impostos sobre as receitas ainda não realizadas de contratos de múltiplos 
elementos.       
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Movimentação (consolidado) 
2013 2012

(reapresentado)
  
Saldo inicial em 1 de janeiro 2.326 3.144
Realização no exercício (108)   (818)
Baixa por cisão de segmento no exercício (2.218)        -
Saldo final em 31 de dezembro         - 2.326

Baixa de impostos diferidos em 2013 - Cisões 

Movimentação (consolidado)
2013

  
Saldos cindidos de imposto de renda e contribuíção social diferidos (1) 19.540
Saldos cindidos de PIS e COFINS (2)   2.218
Total de impostos diferidos cindidos no exercício 21.758

(1) Os saldos cindidos de imposto de renda e contribuíção social diferidos são oriundos das 
operações que foram alienadas no exercício e têm como natureza:

• Amortização fiscal dos ágios gerados na aquisição destes segmentos operacionais 
(Geoplan, Gaiapan e Azurix) e; 

• Saldos de contratos de múltiplos elementos. 

(2) Os saldos cindidos de PIS e COFINS foram constituídos sobre os saldos dos contratos de 
múltiplos elementos e foram baixados na alienação de segmento operacional no exercício.  

12. INVESTIMENTOS 

A movimentação dos investimentos na Haztec Investimentos e Participações S.A. (“HIP”) é 
conforme segue: 

Controladora: 

Haztec 
Ambiental 

Foxx 
Holding Outros Total 

   (a) (b)   
Saldos em 01.01.2012 (reapresentado) 190.999 - -   190.999 
Adições (baixas) - - 10 10 
Resultado de equivalência patrimonial (114.755)        -      -  (114.755)
Saldos em 31.12.2012 (reapresentado) 76.244 - 10  76.254 
Adições (baixas) - 5.838 (10) 5.828 
Aumento de capital por capitalização de 
dívidas com a controlada Haztec 372.532  372.532 
Resultado de equivalência patrimonial  (82.552) (6.123)      -  (88.675)
Saldos em 31.12.2013 366.224   (285)      - 365.939 
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Consolidado: 

  
Haztec 

Argentina
SES 

Haztec Ecopesa Serb Target Outros Total 
   (c); (h) (d); (h) (e); (h) (f); (h) (g); (h)   
Saldos em 01.01.2012 

(reapresentado) 116 (89) 7.402 (8.285) (3.364) 570 (3.650)
Adições (baixas) - - - (3.042) 1.248 -  (1.794)
Dividendos recebidos - - (4.500) - -  (4.500)
Equivalência patrimonial     - (68) 2.220 (16.503)   (805)     - (15.156)
Outras adições (baixas)     -      -          -          - 2.921      -   2.921
Saldos em 31.12.2012 

(reapresentado) 116 (157) 5.122 (27.830) - 570 (22.179)
Adições (baixas) - - - 26.958  (570) 26.388
Dividendos recebidos - - (4.700) - -  (4.700)
Equivalência patrimonial      -    (1)   5.831  (2.599)         -      -   3.231
Saldos em 31.12.2013 116 (158)   6.253  (3.471)         -      -   2.740
        

Composição do saldo (controladora): 

31/12/2013 31/12/2012 
(reapresentado)

  
Investimentos 366.224 76.254
Provisão para perdas em investimentos 
   (classificada no passivo não circulante)      (285)           - 
Saldo líquido 365.939 76.254

Composição do saldo (consolidado): 

31/12/2013 31/12/2012
(reapresentado)

Investimentos 6.369 5.808
Provisão para perdas em investimentos 
   (classificada no passivo não circulante) (3.629) (27.987) 
Saldo líquido 2.740 (22.179)

Dados das empresas investidas (diretas e indiretas): 

Haztec Foxx Haztec SES
Ambiental Holding Argentina Haztec Target Ecopesa Serb

Patrimônio líquido em (a) (b) (c); (h) (d); (h) (e); (h) (f); (h) (g); (h)
31.12.2012 
(reapresentado) 76.244 - 116 (314) - 15.369 (55.659)
31.12.2013 366.224 (285) 116 (315) - 18.762 (6.941)
  
Lucro líquido (prejuízo)
  
2012 (reapresentado) (114.755) - - (136) - 6.663 (33.005)
2013 (82.552) (6.123) - (1) - 17.493 (5.198))
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Quantidade de ações/quotas possuídas (controladas):

Controladas 
Empreendimentos Controlados em 

Conjunto 
Haztec

Ambiental
Foxx

Holding 
Haztec 

Argentina
SES

Haztec Target Ecopesa Serb 
  (a) (b) (c) (d); (h) (e); (h) (f); (h) (g); (h)
31.12.2012 100% - 100% 50% - 33,33% 50%
31.12.2013 100% 100% 100% 50% - 33,33% 50%

A Companhia tem contas a receber da controlada indireta SERB em 31 de dezembro de 2013 
no montante de R$2.770 (R$2.562 em 31 de dezembro de 2012) e R$22.265 (R$8.192 em 31 
de dezembro de 2012) no consolidado. 

(a) Haztec Ambiental - A Companhia foi constituída em 1999 e passou a ser controlada pela HIP em 2009. 

(b) Foxx Holding - A Companhia passou a ser controlada pela Companhia em fevereiro de 2013. 

(c) A Companhia possui subsidiária integral de mesmo nome na Argentina (“Haztec Argentina”) com sede em Buenos Aires, a qual tem o 
mesmo objeto social da Companhia, porém sem atividades operacionais atualmente. 

(d) A SES Haztec Serviços de Resposta a Emergência Ltda. - “SES Haztec” foi adquirida em 2006 e atualmente não possui atividades 
operacionais relevantes. 

(e) A Tecnologia Aplicação de Risco Gestão Transportes do Brasil - S.A. - “Target” foi criada em janeiro de 2008 e não possui operações 
relevantes. Este investimento foi alienado em 2012.

(f) Ecopesa - Passou controlada indireta de controle compartilhado cda Companhia com a incorporação de sua controladora Ecobé 
Participações S.A. (Nota explicativa 1). 

(g) SERB - Controlada indireta de controle compartilhado cuja participação foi adquirida em 2010 (Nota explicativa 1). 

(h) Empreendimentos controlados em conjunto. 

Ecopesa  
Ambiental S.A. (*) - 100% SERB (*) - 100% 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Balanços patrimoniais   (reapresentado)

  
Caixa e equivalentes 1.682 971 2.215 9.477 
Contas a receber de clientes 12.138 5.506 15.827 14.955 
Outros ativos circulantes 170 51 15.754 5.235 
Ativos não circulantes - 433 35.109 397 
Imobilizado e intangível   8.442 13.789 222.646 214.847 
Total do ativo 22.432 20.750 291.551 244.911 
      
Fornecedores 951 2.556 16.414 40.561 
Empréstimos e financiamentos 371 - 2.545 214.953 
Impostos a recolher 1.407 642 3.105 14.249 
Partes relacionadas - - 44.525 22.489 
Outros passivos circulantes 198 86 2.353 2.212 
Empréstimos e financiamentos      743    2.057 229.550     6.106 
Outros passivos não circulantes -        40 - - 
Total dos passivos 3.670 5.381 298.492 300.570 
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 18.762 15.369   (6.941)  (55.659) 
Total do passivo e patrimônio líquido 22.432 20.750 291.551 244.911 
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Ecopesa  
Ambiental S.A. (*) - 100% SERB (*) - 100% 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

Demonstrações do resultado (reapresentado)  (reapresentado)

  
Receitas operacionais líquidas 55.570 42.533 113.881 92.381 
Custos dos serviços prestados (34.144) (30.636) (115.617) (93.326) 
Despesas gerais e administrativas (1.840) (1.037) (13.495) (11.161) 
Despesas financeiras líquidas 121 (69) (32.222) (20.887) 
Outros (143) (3.024) 7.526 (12) 
Imposto de renda e contribuição social  (2.071)  (1.104)   34.729           - 
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ajustado 17.493   6.663    (5.198)  (33.005) 

(*) Demonstrações contábeis auditadas por outros auditores independentes, diferentes dos auditores da controladora, conforme aprovado 
pelos acionistas das respectivas empresas investidas indiretas. 

13. IMOBILIZADO 

Os valores dos bens do ativo imobilizado líquidos de depreciação acumulada são demonstrados 
abaixo: 

Taxas médias
anuais de Consolidado 

depreciação % 31/12/2013 31/12/2012 
(reapresentado)

    
Terrenos - 18.130 18.130 
Veículos 20 1.486 1.837 
Benfeitorias em imóveis de Terceiros * 2.467 3.274 
Edificações 4 5.793 5.806 
Móveis e utensílios 10 1.423 1.315 
Máquinas e equipamentos 10 14.199 18.161 
Computadores e periféricos 20 460 1.011 
Instalações ** 131.995 129.063 
Outros -        732        426 
Total 176.685 179.023 

(*) De acordo com o prazo dos contratos (média de 20% ao ano). 

(**) Instalações, principalmente, referentes a construção de “células” (unidades) de tratamento   
de resíduos com amortização pela vida útil da célula, normalmente entre 5 e 8 anos, 
correspondente à uma taxa média ponderada que se aproxima de 20% ao ano, 
dependendo da razão entre o volume tratado (metros cúbicos) e a capacidade total de 
cada célula. 

Com a finalidade de atender ao preconizado no OCPC 5, a Companhia definiu por proceder ao 
registro dos custos ambientais futuros de suas investidas indiretas (aterros sanitários), 
decorrentes das licenças de implantação (LI) no montantede R$550  no ativo imobilizado 
consolidado e operação (LO) no montante de R$1.220 no ativo intangível consolidado, 
reconhecendo em seus Ativos e Passivos o valor presente das respectivas obrigações. 
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A controladas indidetas (aterros sanitários) realizaram levantamento detalhado quanto aos 
custos e prazos dos programas relacionados à fase de implantação, bem como aqueles 
decorrentes da licença de operação que vigorarão até o final da concessão, isto é, durante toda a 
fase de operação.  

Desta forma, as controladas indiretas registraram a valor presente os custos supramencionados 
em seus Ativos Intangível (os decorrentes da fase de operação) e nos Ativos Imobilizado (os 
decorrentes da fase de implantação), tendo como sua contrapartida o registro no Passivo. 

Após esse registro inicial, os saldos são atualizados mensalmente, com base na taxa que reflete 
o custo médio ponderado de capital das controladas indiretas quando da realização do referido 
estudo.  

Os valores contabilizados serão amortizados mensalmente até o final das suas respectivas 
licenças ambientais. 
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Consolidado 

Terrenos Veículos

Benfeitorias 
em imóveis 
 de terceiros Edificações

Móveis e 
 utensílios

Máquinas e  
equipamentos

Computadores
 e periféricos Instalações Outros Total 

Custo       
Saldo em 1º de janeiro de 2012 (reapresentado) 18.130 5.882 5.850 5.887 2.612 33.071 5.523 145.271 855 223.081
Adições - -  - 321 176 81 56.606 1 57.185
Baixas           -   (279)         -         -    (11)    (571)         -             - (345)   (1.206)
Saldo em 31 de dezembro de 2012 (reapresentado) 18.130 5.603 5.850 5.887 2.922 32.676 5.604 201.877 511 279.060
Adições - 143 3 - 349 267 107 48.477 566 49.912
Baixas (a)          - (1.040) (1.024)        -   (562)  (2.970) (1.032)  (35.331) (268) (42.227)
Saldo em 31 de dezembro de 2013 18.130 4.706 4.829 5.887 2.709 29.973 4.679 215.023 809 286.745
            
Depreciação acumulada          
Saldo em 1º de janeiro de 2012 (reapresentado)          - (3.297) (1.208) (68) (1.098) (11.852) (3.973) (66.877) (203) (88.576)
Despesas de depreciação - (628) (1.368) (13) (516) (2.668) (620) (5.937) - (11.750)
Baixas           -     159         -      -          7           5         -             - 118         289
Saldo em 31 de dezembro de 2012 (reapresentado)           - (3.766) (2.576)    (81) (1.607) (14.515) (4.593)  (72.814)  (85) (100.037)
Despesas de depreciação - (575) (1.036) (13) (290) (3.025) (609) (13.823) (29) (19.400)
Baixas (a)           - 1.121 1.250         -    611   1.766    983    3.609   37     9.377
Saldo em 31 de dezembro de 2013           - (3.220) (2.362)     (94) (1.286) (15.774) (4.219)  (83.028)  (77) (110.060)
            
Imobilizado líquido          
Saldo em 31 de dezembro de 2012 (reapresentado) 18.130 1.837 3.274 5.806 1.315 18.161 1.011 129.063 426 179.023
Saldo em 31 de dezembro de 2013 18.130  1.486 2.467 5.793 1.423 14.199    460  131.995 732 176.685

(a) Baixas basicamente compostas por cisão de ativos da controlada Haztec Ambiental (nota explicativa no. 1). 

Baixas de ativo imobilizado no exerício: 

No exercício de 2013, a controlada Haztec Ambiental procedeu à venda do segmento operacional de águas e efluentes. Como efeito desta 
operação, foram baixados os valores atrelados a este segmento, incluindo os saldos de ativo imobilizado no montante líquido de R$24.223. 
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14. INTANGÍVEIS 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)
   
Ágios na aquisição de investimentos 147.485 175.777
Concessão da CTR Nova Iguaçu 18.317 20.934
Concessão da CTR Alcântara     7.478     7.478
Subtotal 173.280 204.189
Condicionantes da L.O. 1.220 -
Outros intangíveis (software e marcas)     4.103     6.771
Total 178.603 210.960

31/12/2013 31/12/2012
    (reapresentado)

Ágio na aquisição Novagerar 3.533 3.533
Ágio na aquisição Ecopesa 35.235 35.235
Ágio na aquisição Plastimassa 28.895 28.895
Ágio na aquisição Geoplan - 1.293
Ágio na aquisição Gaiapan - 14.706
Ágio na incorporação El Capitan 12.401 12.401
Ágio na aquisição Aquamec 45.258 45.258
Ágio na aquisição Gaia 14.933 14.933
Ágio na aquisição da E-Ambiental 3.990 3.990
Ágio na incorporação Haztec Sul 107 107
Ágio na incorporação Azurix - 12.293
Ágio na aquisição da Serb     3.133     3.133
Subtotal - Ágios 147.485 175.777
Concessão da CTR Nova Iguaçu 18.317 20.934
Concessão da CTR Alcântara 7.478 7.478
Condicionantes da L.O. 1.220 -
Outros intangíveis     4.103     6.771
Total 178.603 210.960

A movimentação dos intangíveis foi a seguinte: 
Consolidado

  
Saldos em 1 de janeiro de 2012 (Reapresentado) 207.810
Adição de outros intangíveis 3.059
Amortização do intangível CTR Nova Iguaçu (2.617)
Amortização de outros intangíveis no ano   (1.011)
Reversão de provisão para impairment de intangível de concessão da 
   CTR Nova Iguaçu 11.000  
Provisão para impairment de ágio na aquisição da Aquamec   (7.281)
Saldos em 31 de dezembro de 2012 (Reapresentado) 210.960
Condicionantes da L.O. 1.220
Adição de outros intangíveis 142
Baixa de intangíveis no exercício (30.019)
Amortização do intangível CTR Nova Iguaçu (2.617)
Amortização de outros intangíveis no exercício (1.083)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 178.603
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Nas projeções dos resultados para teste do impairment e avaliação econômica financeira dos 
investimentos realizados pelas controladas foram utilizadas as seguintes premissas em 31 de 
dezembro de 2012 e 2013: 

Nas concessões: o prazo do contrato, o período de renovação previsto no mesmo, crescimento 
orgânico com parâmetros de PIB e IPCA (BACEN), o orçamento 2014 aprovado pelo Conselho 
e investimentos de manutenção para garantir o nível de faturamento; e Para os negócios que 
não possuem concessão ou prazo determinado: foi utilizado o conceito de perpetuidade 
formado pelo PIB, crescimento demográfico + IPCA. A taxa de desconto utilizada nas 
projeções foi de 12 %. 

Portanto, segundo o modelo de avaliação da Administração da Companhia e controladas não é 
necessário constituir provisão para impairment. 

15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Controladora Consolidado 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 
    (reapresentado) (reapresentado)
Contas-garantidas - - 353 23.000
Empréstimos 282.220          - 462.633 500.231
Total 282.220          - 462.986 523.231
  
Passivo circulante 25.353 - 102.241 416.538
Passivo não circulante 256.867           - 360.565 106.693
Total 282.220           - 462.986 523.231

Os empréstimos e financiamentos foram obtidos principalmente com as instituições: Banco 
Santander, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal e destinam-se, substancialmente ao 
financiamento de ativo imobilizado e para capital de giro. Os encargos sobre os empréstimos e 
financiamentos são baseados em TJLP, TR e CDI, acrescidos de spread de mercado.  

Empréstimos e financiamentos por índice de correção

Controladora Consolidado 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 
    (reapresentado) (reapresentado) 
Variação do CDI 282.220 - 344.062 273.042 
Variação da TR - - 109.053 237.054 
Variação da TJLP - - 9.518 13.135 
Outros            -          -       353            - 
Total 282.220          - 462.986 523.231 

As garantias são, principalmente, avais de acionistas e penhor de direitos creditórios de 
contratos de prestação de serviços e bens do ativo imobilizado. 

  



Haztec Investimentos e Participações S.A. 

52

Cronograma de pagamentos 

Os saldos dos empréstimos classificados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2013 
estão distribuídos por ano de vencimento conforme segue: 

Controladora Consolidado
    

2015 12.843 28.538 
2016 51.373 64.108 
2017 em diante 192.651 267.919 
Total 256.867 360.565 

Em 31 de dezembro de 2012, a controlada Haztec Ambiental apresentou classificado no 
passivo circulante o saldo de R$251.886 referentes às debêntures emitidas para a Caixa 
Econômica Federal. Isto ocorreu em função do descumprimento de certas cláusulas restritivas 
(“covenants”) do contrato de debêntures pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2013, a 
controlada optou por apresentar os saldos de debêntures segregados entre passivo circulante e 
não circulante, independente do descumprimento de certas cláusulas restritivas também em 
2013, tendo em vista que não há inandimplência desta dívida junto à CEF. 

Caixa Econômica Federal - CEF (Controlada Haztec Ambiental) 

Em 15 de abril de 2011, a controlada Haztec Ambiental emitiu o Instrumento Particular de 
Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, com garantia 
flutuante e garantias adicionais para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, 
no valor de R$245.000 (saldo atualizado em 31 de dezembro de 2013 de R$109.053), em série 
única, pelo prazo de 12 anos, ao custo de TR + 8,50% a.a. 

Algumas obrigações foram pactuadas na escritura, como covenants financeiros, constituição de 
garantias e a emissão de rating anual para a operação, emitido por agência de rating. Os 
covenants financeiros seguem abaixo: 

Índice de cobertura do serviço da dívida mínimo de 1,5 
EBITDA >= 20% 
Dívida líquida/ EBITDA <= 3,0 
Índice de alavancagem máxima <= 70% 
Índice de cobertura mínima >= 1,3 

As garantias da operação são as seguintes: parte dos recebíveis e ações do CTR Nova Iguaçu, 
ações da CTR NI, recebíveis dos investimentos contemplados pelas debêntures, inclusive o 
projeto WTE, recebíveis CTR Alcântara, incineradores e um terreno em Santa Cruz. Existe 
ainda uma fiança corporativa, emitida pela Companhia. Mensalmente vem sendo constituída 
uma Conta Reserva, que no final de 36 meses deverá ter o valor de 1 PMT. 

O banco mandatário escriturador da operação é o Banco Bradesco S.A. O agente de Engenharia 
que acompanha a execução dos empreendimentos, até que sejam concluídos é a Estudos 
Técnicos e Projetos ETEP Ltda. e o Agente Fiduciário representante dos debenturistas é o 
Oliveira Trust S.A. 
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Esta emissão tem como objetivo financiar em até 90%, investimentos na área de saneamento, 
em uma série de ativos da Companhia, como por exemplo a ampliação do CTR Nova Iguaçu, o 
encerramento do aterro de São Gonçalo e a inauguração do novo aterro de Alcântara. Esta linha 
conta com recursos do FGTS e cada projeto pode ter o 1º saque, em até 2 anos depois da 
liberação dos recursos. Durante o ano de 2011, foram resgatados R$41,2 milhões e o restante 
do valor não desembolsado fica retido numa escrow account, remunerada a 100% do CDI, 
aguardando o momento adequado de seu resgate, conforme cronograma aprovado pela CEF. Os 
respectivos investimentos continuam ocorrendo, porém existe uma negociação em curso para 
inclusão de novos projetos vinculados a WTE. O valor inicial contratado não será modificado. 

Além dos valores retidos na escrow account, esta emissão conta ainda com garantia de ações, 
ativos reais e recebíveis. 

Atualmente, a controlada Haztec Ambiental está em fase de renegociação das condições dessas 
debêntures com o FGTS, o que inclui, entre outros, a revisão dos projetos nas quais os recursos 
serão utilizados e o alongamento do prazo para utilização dos recursos. 

Em 10 de outubro de 2013, a controlada Haztec Ambiental, quitou o montante de R$137.739 
referente a parte dos saldos de debêntures da CEF, através das aplicações financeiras restritas 
na mesma instituíção. 

Emissão de Novas Debêntures Simples - Não Conversíveis em Ações 

Em 06 de fevereiro de 2013, a HIP emitiu Escritura Particular de Debêntures Simples, não 
conversíveis em ações, com garantias adicionais reais e fidejussórias, no valor de R$256 
milhões (Saldo atualizado em 30 de junho de 2013, de R$264.761), em série única, pelo prazo 
de 7 anos, ao custo de 100% da variação acumulada da DI+Spread que varia de 2,50% a 4% a.a 
(dependendo da relação “Dívida Líquida/ EBITDA”). 

As debêntures possuem prazo de carência de prinicipal de 24 meses. A partir de fevereiro de 
2015, os valores de principal e juros começarão a ser pagos em 11 parcelas de forma semestral 
até o vencimento destas debêntures que deverá ocorrer em fevereiro de 2020. 

Esta Escritura Particular possui alguns covenants financeiros e não financeiros, relacionados 
principalmente à situações de inadimplência junto a outras instituíções financeiras e 
reestruturações societárias, em que não haja prévia aprovação das instuíções financeiras que 
escrituraram estas debêntures. 

Os bancos escrituradores e mandatários desta operação são: Banco Santander S.A., Banco 
Bradesco S.A., Banco Espírito S.A. e Banco Itau BBA S.A. O agente fiduciário desta operação 
é o Planner Trustee DTVM Ltda. 

Esta emissão de debêntures tem como principal objetivo o alongamento da dívida com os 
bancos citados acima. 

Cláusulas restrtivas - Debêntures CEF (Controlada Haztec Ambiental) 

Em 31 de dezembro de 2013, a controlada Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. 
Companhia apresenta montante de R$109.053 de debêntures da CEF, dos quais R$98.390 estão 
classificados no passivo não circulante. No mesmo exercício, houve certas cláusulas restritivas 
referentes a informações qualitativas e quantitativas que não foram atendidas pela Companhia.   
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Porém, a Administração optou por não classificar o saldo integral para o circulante, tendo como 
fundamentação a essência do negócio, pois não há inadimplência nestas dívidas e logo o 
entendimento é de que o risco de exigência de liquidação do saldo integral no curto prazo, 
praticamente inexiste. 

A razão da controlada não estar atendendo às cláusulas restritivas, é principalmente, não obter 
índice mínimo de EBITDA/ Despesas financeiras. 

Cláusulas restritivas - Financiamentos (Controlada indireta CTR Nova Iguaçu) 

Em 31 de dezembro de 2013, a controlada indireta CTR Nova Iguaçu apresenta montante de 
R$4.865 de finaciamento junto ao BNDES, dos quais R$2.611 estão classificados no passivo 
não circulante. No mesmo exercício, houve certas cláusulas restritivas referentes a informações 
qualitativas e quantitativas que não foram atendidas pela controlada indireta. Porém, a 
controlada optou por não classificar o saldo integral para o circulante, tendo como 
fundamentação a essência do negócio, pois não há inadimplência nestas dívidas e logo o 
entendimento é de que o risco de exigência de liquidação do saldo integral no curto prazo, 
praticamente inexiste. 

A razão da controlada indireta não estar atendendo às cláusulas restritivas, é o não atendimento 
ao índice de serviços da dívida. 

16. OUTORGAS A PAGAR (CONSOLIDADO) 

Referem-se aos valores equivalentes a 10% sobre as receitas de serviços prestados pelas 
controladas indiretas (aterros sanitários), excetuando-se às provenientes do próprio poder 
Concedente, com saldo de R$12.435 em 31 de dezembro de 2013 no consolidado (R$10.295 
em 31 de dezembro de 2012). Os valores de outorgas devidos à EMLURB (Poder concedente 
do aterro sanitário operado pela controlada indireta CTR Nova Iguaçu) não estão sendo pagos 
pela Companhia desde 2009, porém começaram a ser quitados através de compensação com as 
contas a receber do órgão público (Nota explicativa n° 7) no exercício de 2013. As outorgas 
vencidas e ainda não compensadas são corrigidas pelo mesmo índice de correção do contas a 
receber da Prefeitura de Nova Iguaçu (INPC + juros de 1% ao mês). 

17. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

   (reapresentado)
Salários e honorários a pagar 432 1.186 
INSS a recolher 1.401 2.959 
FGTS a recolher 328 335 
Provisão para férias 3.804 5.345 
IRRF s/salários 502 2.800 
Outros    433      162 
Total 6.900 12.787 
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18. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)
INSS 382 - 
ISS 834 - 
ICMS 622 186 
COFINS 1.223 2.081 
REFIS 2.190 - 
IRPJ 939 2.036 
CSLL 439 814 
PIS 234 410 
IPI 18 24 
OUTROS    124    156 
Total 7.005 5.707 

Passivo circulante 1.950 1.290
Passivo não circulante 5.055 4.417
Total 7.005 5.707

Abaixo, apresentamos as informações a respeito dos impostos parcelados de Controlada: 

Valor
Original 

N° 
Parcelas 

Parcelas a 
vencer Índices de correção 

   
INSS 445 60 52 Selic + Multa de 20%
ISS 1.263 24 a 84 12 a 74 Mora + IPCA
ICMS 956 33 a 45 14 a 30 Mora + UFIR
COFINS 438 60 37 a 51 Selic + Multa de 20%
IRPJ 246 60 37 Selic + Multa de 20%
IPI 30 60 36 Selic + Multa de 20%
OUTROS 159 60 47 Selic + Multa de 20%

19. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

(reapresentado)
COFINS 12.929 10.272 
PIS 2.047 1.683 
CSLL 1.050 872 
IRPJ 2.035 1.832 
ISS 6.416 10.273 
ICMS 3.131 4.487 
IPI - 10 
OUTROS   4.501   8.903 
Total 32.109 38.332 
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Parte do saldo de impostos a recolher será compensada com os impostos retidos na fonte, 
contabilizados nos ativos das controladas. 

20. PROVISÃO PARA RISCOS 

As controladas provisionaram riscos relacionados a contingências trabalhistas, cíveis e 
tributárias classificadas no passivo não circulante e consideradas pela Administração, com base 
na opinião de seus consultores jurídicos, como suficientes para cobrir prováveis desembolsos 
futuros.  

Consolidado 
   31/12/2013 31/12/2012 

Origem (reapresentado) 
Trabalhista 6.274 5.245 

A movimentação da provisão para riscos em 2013 foi a seguinte: 
   Consolidado 
  

Saldos em 31.12.2012 (reapresentado) 5.245 
Adição por aquisição de investimento 1.029 
Saldos em 31.12.2013 6.274 

Reclamações Trabalhistas - consistem principalmente em reclamações de empregados por: (i) 
pagamento de horas extras, (ii) adicional de transferência e (iii) outros assuntos, 
frequentemente conectados com disputas sobre o montante de compensação pago sobre 
demissões. 

A Companhia e suas controladas continuam perseguindo seus interesses em todas as ações 
acima, e constitui provisão para riscos para os processos considerados como de perdas 
prováveis. 

Adicionalmente às provisões registradas, existem passivos contingentes em 31 de dezembro de 
2013, no montante de R$239.535 (R$18.054 em 31 de dezembro de 2012) no consolidado, para 
as quais a Administração, baseada na opinião dos seus consultores jurídicos, não contabilizou 
provisão, pois são consideradas como de desembolso futuro possível para a Companhia. 

Em 2005, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a Ação Civil Pública nº 
2005.004.080695-8 em face da S.A. Paulista de Construções e Comércio, CTR Alcântara e 
outros, alegando a prática de atos de improbidade administrativa no âmbito de processo 
licitatório promovido pelo Município de São Gonçalo com vistas à implementação dos serviços 
de implantação e operação do Sistema de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos 
Urbanos (Edital de Licitação nº 13/03 e Contrato de Concessão nº 001/04). O valor dado à 
causa à época foi de R$145.992 (R$231.708 em 31 de dezembro de 2013). A ação foi julgada 
improcedente em primeira instância, refletindo o entendimento do juízo de que nenhum ato de 
improbidade foi praticado, tendo a sentença favorável à empresa sido integralmente confirmada 
pela 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ, à unanimidade de 
votos, em 11/09/2012. Contra o acórdão proferido pelo TJRJ, o Ministério Público interpôs 
Recurso Especial, inadmitido pela Terceira Vice-Presidência do TJRJ. Contra a decisão que 
inadmitiu o Recurso Especial, por seu turno, foi interposto Agravo pelo Ministério Público, 
ainda pendente de apreciação. A companhia está confiante em que as decisões de primeira e 
segunda instâncias prevalecerão.     
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Os depósitos judiciais, principalmente vinculados a causas trabalhistas e classificados no ativo 
não circulante, têm saldo de R$3.606 em 31 de dezembro de 2013 (R$3.658 em 31 de 
dezembro de) no consolidado. 

21. CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÕES DE EMPRESAS 

Consolidado
31/12/2013 31/12/2012

   (reapresentado)
Geoplan do Brasil S.A. - 1.162
S.A. Paulista        - 7.091
Total        - 8.253
  
Passivo circulante - 1.812
Passivo não circulante         - 6.441
Total         - 8.253

Os valores a pagar à Geoplan do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2012 referem-se à parcela 
do contrato de compra da Geoplan Assessoria, Planejamento e Perfurações S.A. (Nota 
explicativa n°1) a ser paga pro rata temporis pela controlada Haztec à medida em que 
ocorrerem os recebimentos mensais dos contratos da Geoplan com a Prefeitura de Araçatuba - 
SP.  

Em 19 de Março de 2013, a controlada Haztec Ambiebntal quitou sua dívida referente à 
aquisição da empresa Geoplan do Brasil S.A. no montante de R$1.162. 

Em 16 de dezembro de 2013, a controlada Haztec Ambiental quitou a dívida junto à S.A. 
Paulista pelo exercício da opção de compra da CTR Alcântara. Na ocasião, foi pago o montante 
de R$7.000, conforme novo instrumento particular firmado na mesma data. A diferença entre a 
dívida e o novo valor do contrato, no montante de R$91 mil foi registrada como ganho no 
resultado do exercício.      

A movimentação no período de 31 de dezembro de 2013 e 2012 no consolidado é a seguinte: 

Geoplan 
S.A.  

Paulista 
CTR 

Alcântara Total 
       

Saldos a pagar em 01.01.2012 (reapresentado) 4.576 1.812 5.279 11.667 
   Débitos de imposto 2012 (51) - - (51) 
   Pagamentos efetuados  (3.363)         -         - (3.363) 
Saldos a pagar em 31.12.2012 (reapresentado)  1.162  1.812  5.279  8.253 
   Pagamentos efetuados (1.162) (1.812) (5.279)  (8.253) 
Saldos a pagar em 31.12.2013         -         -         -         -   
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22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Capital social 

O capital social, em 31 de dezembro de 2013, é representado por 5.122.089  ações 
ordinárias (1.396.040 em 2012) sem valor nominal, emitidas, subscritas e integralizadas. 

O capital social integralizado, em 31 de dezembro de 2013, é R$543.448 (R$316.722 em 31 
de dezembro de 2012). 

Composição acionária em 31/12/2013 

Acionistas   
     
SH 1000 Participações S.A. (i) 356.833 6,97% 
Infrabrasil Fundo de Investimento em Participações (ii) 808.569 15,79% 
SGRP Empreendimentos e Participações S.A. (iii) 40.359 0,79% 
Pro-Ambiente Gerenciamento e Projetos Ltda 14.043 0,27% 
Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus (iv) 464.427 9,07% 
Fundo de Investimento em Participações Caixa Ambiental (v) 398.866 7,79% 
Inovatec Participações S.A. (vi) 3.038.992 59,33% 
Total 5.122.089 100,00% 

Composição acionária em 31/12/2012 

Quantidade 
de ações Percentual

Acionistas   
SH 1000 Participações S.A. (i) 297.444 21,31% 
Infrabrasil Fundo de Investimento em Participações (ii) 634.782 45,47% 
SGRP Empreendimentos e Participações S.A. (iii) 40.359 2,89% 
Pro-Ambiente Gerenciamento e Projetos Ltda. 14.043 1,00% 
Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus (iv)   96.275     6,90% 
Fundo de Investimento em Participações Caixa Ambiental (v)    313.137   22,43% 
Total 1.396.040 100,00% 

(i) SH1000 é uma empresa controlada pela Synthesis Empreendimentos Ltda. 

(ii) Infrabrasil é um Fundo gerido pelo Banco Santander, Fip Multisetorial. 

(iii) SGRP - empresa de propriedade dos acionistas: Sérgio Roberto Ceccato, Gilson 
Cassini, Rubens Francisco Junior e Paulo César Modesto Pereira. 

(iv) Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus é um fundo gerido pelo 
Banco Bradesco BBI S.A. e outros. 

(v) Fundo de Investimento em Participações Caixa Ambiental é um Fundo gerido pela 
Caixa Econômica Federal - CEF. 

(vi) Inovatec Participações S.A. (“Inovatec”). 
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Aumento do capital social em 2012 

Em 28 de fevereiro de 2012, os acionistas deliberaram pelo aumento de capital da 
Companhia em 372.682 ações (93.708 ações subscritas pelo Infrabrasil Fundo de 
Investimentos em participações Caixa Ambiental, 189.962 ações subscritas pelo Infrabrasil 
Fundo de Investimento em Participações e 89.012 ações subscritas pela SH 1000 
Participações S.A.) pelo valor global de subscrição de R$100,02 (cem reais e dois 
centavos). 

O aumento de capital em 2012 ocorreu no montante total de R$36.386 através de aportes 
financeiros de seus acionistas. 

Aumento do capital social em 2013 

Em 07 de fevereiro de 2013, os acionistas deliberaram pelo aumento de capital da 
Companhia em 3.726.049 ações (3.038.992 ações subscritas pela Inovatec S.A., 59.389 
ações subscritas pela SH 1000 Participações S.A., 173.787 ações subscritas pela Infrabrasil 
Fundos de Investimento em Participações, 368.152 subscritas pelo Fundo de Investimento 
em Participação Multisetorial Plus e 85.729 ações subscritas pelo Fundo de Investimento 
em Participação Caixa Ambiental).  

O aumento de capital em 2013 ocorreu no montante total de R$225.836 (R$103.021 por 
conversão de debêntures, R$49.600 por capitalização de AFAC, R$4.800 por conversão de 
dívidas, R$2.815 por aporte com ações da Foxx Holding S.A. e R$65.600 por aportes 
financeiros de acionistas). 

Integralização de capital 

Em 11 de janeiro de 2013, o acionista SH 1000 Participações S.A., integralizou através de 
aporte financeiro parte do capital subscrito no montante de R$890. 

b) Ajuste de avaliação patrimonial reflexo de controlada 

Representa o valor reflexo na Companhia do custo atribuído de terreno da Controlada 
Haztec Ambiental (líquido dos efeitos tributários) refletido nas demonstrações contábeis na 
data de transição em 1 de janeiro de 2009. 

c) Dividendos 

O estatuto social da Companhia prevê a distribuição, de um dividendo mínimo obrigatório 
de 5% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da legislação societária. 

d) Prejuízo líquido básico por ação: 

Prejuízo líquido básico por ação 

2013 2012
   (reapresentado)
Prejuízo líquido do exercício (125.787) (123.244)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias (em milhares) 
   para fins de cálculo do prejuízo básico por ação   4.730    1.336  
Prejuízo líquido básico por ação - Em reais (R$) (26,59) (92,25)
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e) Instrumentos patrimoniais - Debêntures conversíveis

Debêntures simples convertidas em 2010 

Assumidas através de contrato de assunção de dívida entre a Companhia e sua controlada 
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. em 1º de dezembro de 2009, junto ao 
Infrabrasil Fundo de Investimento em Participações (“debenturista”), gerido pelo Banco 
Real S.A. A Escritura de Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples, não 
conversíveis em ações foi emitida originalmente em nome da Haztec Tecnologia e 
Planejamento Ambiental S.A., com valor original de R$30.000, corrigido até dezembro de 
2009 no valor de R$30.924. Foram emitidas 30.000 (trinta mil debêntures), de valor 
nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), sob a forma nominativa, escritural, da 
espécie com garantia real.  

Essas debêntures eram remuneradas e faziam jus à atualização a partir da data de emissão, 
pelo IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas e juros remuneratórios de 13% ao ano. 

Inicialmente, as debêntures teriam vencimento em até 5 (cinco) anos, a partir da data de 
sua emissão original em setembro de 2009, e não seriam conversíveis em ações ordinárias 
de emissão da Companhia.  

Em 16 de setembro de 2010, essas debêntures com valor corrigido de R$35.024 se 
tornaram conversíveis (sendo o valor corrigido transferido para o patrimônio líquido da 
Companhia) e na mesma data, o Fundo Infrabrasil, na qualidade de debenturista da 
Companhia, manifestou interesse em converter totalmente essas debêntures de sua 
titularidade em 102.812 ações ordinárias da Companhia.  

Debêntures conversíveis 

Assumidas através de contrato de assunção de dívida entre a Companhia e sua controlada 
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. em 1º de dezembro de 2009, junto ao 
Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus (“debenturista”), gerido pelo 
Banco Bradesco BBI S.A., Escritura Particular de Emissão Privada de Debêntures da 
emissão original em nome da Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A., no valor 
total de R$134.917. Foram emitidas 134.917.474 debêntures, de valor nominal unitário de 
R$1,00 (um real), sob a forma nominativa, escritural, da espécie sem garantia e 
subordinadas.   

As debêntures terão vencimento em até 5 (cinco) anos, a partir da data de sua emissão 
original, e serão obrigatoriamente conversíveis em quantidade fixa de ações ordinárias de 
emissão da Companhia, a qualquer tempo desde a data de emissão até a data de 
vencimento, sendo admitida a conversão parcial das debêntures. As debêntures, caso não 
tenham sido convertidas anteriormente, serão obrigatoriamente convertidas em ações na 
data do vencimento. 

As debêntures não pagam juros, mas têm direito a receber (mesmo antes de sua conversão 
em caso de distribuição de lucros aos acionistas) uma remuneração equivalente a 
participação do debenturista no capital social da Companhia.  
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Em 16 de setembro de 2010, o Fundo Multisetorial, na qualidade de debenturista da 
Companhia, manifestou interesse em converter parcialmente no valor de R$16.938 as 
debêntures de sua titularidade em 49.723 ações ordinárias da Companhia. 

Em 28 de fevereiro de 2012, o Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus 
(“debenturista”), gerido pelo Banco Bradesco BBI S.A., emitiu debêntures 
obrigatoriamente conversíveis em ações através de Escritura Particular de Emissão Privada 
de Debêntures com emissão original em nome da Haztec Tecnologia e Planejamento 
Ambiental S.A., no valor total de R$15.919. Foram emitidas 15.919.083 debêntures, de 
valor nominal unitário de R$1,00 (um real), sob a forma nominativa, escritural, da espécie 
sem garantia e subordinadas. 

Estas debêntures terão vencimento em até 5 (cinco) anos, a partir da data de sua emissão 
original e serão convertidas em 159.159 ações ordinárias da Companhia. Não há 
pagamento de juros, mas há direito a receber (mesmo antes de sua conversão em caso de 
distribuição de lucros aos acionistas) a uma remuneração equivalente a participação do 
debenturista no capital social da Companhia. 

Em 07 de fevereiro de 2013, o Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus, 
na qualidade de debenturista da Companhia, converteu parcialmente no valor de 
R$103.021 as debêntures de sua titularidade em 222.545 ações. 

Esses instrumentos financeiros, sob forma de dívida, representam na sua essência um 
instrumento de capital. O CPC 39 - Apresentação Instrumentos Financeiros requer que a 
Companhia classifique seus instrumentos financeiros, seja no todo ou em componentes, 
entre passivo financeiro e instrumento de patrimônio. Desta forma, estes instrumentos 
foram reclassificados do passivo não circulante para patrimônio líquido e as respectivas 
remunerações, quando existirem, serão debitadas na conta de lucros acumulados.  

f) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 

Ao longo de 2012, os acionistas da Foxx Holding transferiram recursos para a Haztec 
Investimentos e Participações S.A. no valor total de R$49.600 como adiantamento para 
futuro aumento de capital. Esse montante foi utilizado para pagamento de obrigações de 
curto prazo da Companhia e foi capitalizado integralmente no primeiro trimestre de 2013, 
juntamente com as dívidas que a Companhia tinha com estes acionistas através da Inovatec 
no valor de R$4.800, totalizando um aumento de capital de R$54.400 quando ocorreu a 
aquisição das ações da Foxx Holding S.A. pela Haztec Investimentos e Participações S.A. 
em troca de participação da Inovatec no capital social da Companhia. 

g) Ágio na emissão de novas ações 

Em 07 de fevereiro de 2013, a HIP adquiriu através de troca de ações com a Inovatec 
S.A.,participação integral na Foxx Holding S.A. (“Foxx”). A mensuração do investimento 
foi feita levando-se em conta o valor do patrimônio líquido Foxx em 31 de dezembro de 
2012, que apresentava o montante de R$2.815. Porém, quando do efetivo reconhecimento 
do investimento na HIP, o patrimônio líquido da Foxx passou a ser R$5.838, gerando um 
aumento de R$3.023 em relação ao patrimônio líquido inicial. Este valor foi reconhecido 
nas demonstrações contábeis da HIP como ágio na emissão de novas ações. 
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23. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Consolidado
2013 2012

  (reapresentado)
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 234.293 279.310
  

Impostos incidentes sobre serviços (30.689) (42.286)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 203.604 237.024

24. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DOS CUSTOS E DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 

a) Composição dos custos dos serviços prestados por natureza: 

Consolidado 
2013 2012 

  (reapresentado)
Materiais de produção e consumo 50.442 66.516
Pessoal 40.081 45.238
Serviços de terceiros 27.827 40.729
Depreciação 20.598 13.255
Aluguéis 6.090 5.320
Outorgas 3.358 2.188
Outros   26.213   23.016
Total dos custos 174.609 196.262

b) Composição das despesas administrativas por natureza: 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

  (reapresentado) (reapresentado)
Pessoal - - 17.845 24.186
Serviços de terceiros 41 81 6.301 16.814
Aluguéis - - 3.471 3.777
Outras 14   -   5.671 11.086
Total das despesas 55 81  33.288 55.863

25. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 

  Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012

Receitas financeiras
Juros de aplicações financeiras 11 - 16.689 18.600
Contratos de múltiplos elementos - - 1.927 3.683
Outras 207      62   5.264      635
Total 218      62 23.880 22.918
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  Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012

Despesas financeiras 
Juros de empréstimos e financiamentos (32.026) (740) (68.914) (62.312)
IOF - (822) (1.528) (1.975)
Multa e juros (4.800) (6.908) (10.360) (18.899)
Outras     (449)         - (11.519) (2.797)
Total (37.275) (8.470) (92.321) (85.983)

26. COMPROMISSOS 

Certificados de redução de emissão 

Em 18 de novembro de 2005, a Novagerar Eco-Energia Ltda. (incorporada pela controlada 
Haztec Ambiental  em junho de 2009) assinou contrato de venda de 2.500.000 CER’s (Certified 
Emission Reduction) com o International Bank for Reconconstruction and Development. De 
acordo com o referido contrato, a Novagerar comprometeu-se entregar, no período de 18 de 
novembro de 2005 a 30 de junho de 2013, sendo adiatado para 31 de dezembro de 2015, 
2.500.000 CER’s, no valor total de 13.250.000 (treze milhões duzentos e cinquenta mil) Euros. 
Deste total, 650.000 CER’s foram entregues e o saldo de 1.850.000 CER’s será entregue até o 
final do contrato. O BIRD terá o direito de compra, pelo mesmo preço, dos CER’s produzidos 
acima desta quantidade. A Companhia já recebeu 1.200 mil Euros deste adiantamento até 31 de 
dezembro de 2011. Até 31 de dezembro de 2013, não houve alterações em relação aos valores 
deste adiantamento. 

Adicionalmente, em 19 de novembro de 2008, a Novagerar assinou com o BIRD contrato de 
venda adicional de 1.000.000 CER’s para entrega até dezembro de 2014, pelo valor unitário de 
10 Euros para os primeiros 400.000 CER’s e 11,40 Euros para os CER’s restantes. 

27. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Os principais instrumentos financeiros da Companhia e de suas controladas em 31 de dezembro 
de 2013 e 2012 eram: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, aplicações financeiras, 
aplicações financeiras restritas, fornecedores, mútuos (partes relacionadas), empréstimos e 
financiamentos cujos saldos contábeis se aproximam, substancialmente, dos seus valores justos. 
A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos. 

a) Risco de crédito 

A Companhia e suas controladas mantém atento monitoramento sobre o assunto adotando 
medidas e precauções cabíveis, além de constituir provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, quando necessária. 

b) Risco de taxa de juros 

Risco da Companhia e suas controladas incorrerem em perdas por conta de flutuações nas 
taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos captados junto 
ao mercado. Não há política de contratação de operações com derivativos com a finalidade 
especulativa.    
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A expectativa da Administração é que o cenário provável da taxa de juros de CDI 
(aplicação financeira e empréstimos) e de TJLP (financiamentos) fiquem próximas da 
situação em 31 de dezembro de 2013, não gerando impactos significativos para a 
Companhia. 

c) Risco de liquidez 

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de 
ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprimento de obrigações nos 
prazos estabelecidos. A administração da Companhia tem como política a manutenção de 
níveis de liquidez adequados para que possa garantir o cumprimento de suas obrigações 
presentes e futuras. 

Os quadros abaixo demonstram análise dos vencimentos para os passivos financeiros em 
aberto em 31 de dezembro de 2013: 

  Controladora 

Até  
1 mês 

De 1 a  
3 meses 

De 
3 meses 
 a 1 ano 

De 1 ano  
a 5 anos 

Mais de 
 5 anos Total 

  
Fornecedores 3 - - - - 3
Partes relacionadas - - 26.816 - - 26.816
Empréstimos e financiamentos 3.360 4.226 17.767 201.600 55.267 282.220
Total 3.363 4.226 44.583 201.600 55.267 309.039

  Consolidado 

Até  
1 mês 

De 1 a  
3 meses 

De 
3 meses 
 a 1 ano 

De 1 ano  
a 5 anos 

Mais de 
 5 anos Total 

  
Fornecedores 25.950 613 65 86 - 26.714
Empréstimos e financiamentos 10.574 22.874 68.973 283.111 77.454 462.986
Partes relacionadas         -           -    34.282 -         -   34.282
Outorgas a Pagar          -           -     12.435             -           -   12.435
Total 36.524 23.487 115.755 283.197 77.454 531.300

Controladora 

Até  
1 mês 

De 1 a  
3 meses 

De 
3 meses 
 a 1 ano 

De 1 ano  
a 5 anos Total 

  
Caixa e bancos 2 - - - 2
Partes relacionadas - - 8.700 - 8.700
Total 2 - 8.700 - 8.702

Consolidado 
Saldos

vencidos 
(*)

Até  
1 mês 

De 1 a  
3 meses 

De  
3 meses 
 a 1 ano 

De 1 ano  
a 5 anos Total 

  
Caixa e bancos - 2.322 - - - 2.322
Aplicações financeiras - 15.572 - - - 15.572
Aplicações financeiras restritas - - - 111.217 - 111.217
Contas a receber de clientes 43.331 30.162 10.442 4.500 592 89.027
Depósitos judiciais - - - - 3.606 3.606
Partes relacionadas          -          -           -   28.677         -   28.677
Total 43.331 48.056 10.442 144.394 4.198 250.421
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d) Risco de gerenciamento de capital 

A Companhia administra seu capital, para assegurar a continuidade de suas atividades 
normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações, por meio de otimização do saldo das dívidas e do 
patrimônio.  

A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. 

e) Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos 

A Companhia procedeu à avaliação dos valores justos de seus principais instrumentos 
financeiros nas datas de 31 de dezembro de 2013 e de 2012 utilizando técnicas usuais de 
precificação de mercado que consideram julgamento por parte da Administração. Essa 
avaliação indica que os valores justos se aproximam dos valores contábeis reconhecidos.  

Para estimar o valor justo de seus instrumentos financeiros, a Administração utilizou as 
seguintes premissas: 

• Caixa e equivalentes a caixa - Os saldos de caixa e equivalentes a caixa, em face de sua 
liquidez imediata e do risco insignificante de mudança de valor, têm valores justos que 
aproximam aos saldos contábeis. 

• Empréstimos e financiamentos - Representam passivos financeiros atualizados com 
juros de mercado, e parte por variação cambial. A Administração da Companhia 
entende que o valor contabilizado se aproxima de seu valor justo. 

• Contas a receber, fornecedores (terceiros) e créditos diversos - Por representarem 
transações comerciais efetuadas em bases de mercado, a Administração da Companhia 
entende que não há diferenças materiais do valor justo para os saldos contábeis. 

• Partes relacionadas - Os saldos ativos e passivos com partes relacionadas não são 
remunerados. Não foi possível qualificar os valores justos já que não existem prazos 
contratuais de vencimento. 

Os saldos ativos e passivos com partes relacionadas não são remunerados. Não foi possivel 
qualificar os valores justos já que não existem prazos contratuais de vencimento. 

28. SEGUROS  

Os ativos e responsabilidades de valores relevantes e/ou alto risco estão cobertos por seguros. 
A controlada Haztec Ambiental mantém seguro garantindo cobertura para danos materiais, 
responsabilidade civil, vida dos funcionários, entre outros. A administração entende que o 
montante segurado é suficiente para garantir a integridade patrimonial e continuidade 
operacional, bem como o cumprimento das regras estabelecidas nos contratos. As premissas de 
riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da revisão das demonstrações 
contábeis intermediárias e, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores 
independentes. 
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29. OPERAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA (CONTROLADA HAZTEC 
AMBIENTAL) 

No decorrer do exercício de 2013, foram realizadas operações não recorrentes não envolvendo 
caixa da controlada Haztec Ambiental e demonstramos as principais a seguir: 

(a) Venda de segmentos operacionais: 

• Cisão da Unidade Geoplan (Segmento de águas e efluentes) - Ativos líquidos de 
R$41.805 mil. 

• Cisão da Unidade Gaipan (Segmento de águas e efluentes) - Ativos líquidos de R$3.332 
mil. 

(b) Aumento nos investimentos através de capitalização de mútuos e imobilizado em 
controladas: 

• Central de Tratamento de Resíduos Nova Iguaçu S.A. - Capitalização de mútuos no 
montante de R$4.403 mil; 

• Central de Tratamento de Resíduos Barra Mansa S.A. - Capitalização de mútuos no 
montante de R$4.043 mil; 

• Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A. - Capitalização de mútuos no 
montante de R$3.362 mil e ativo imobilizado líquido no montante de R$20.575 mil. 

(c) Recuperação de créditos fiscais, principalmente sobre insumos, no montante aproximado 
de R$10 milhões (outros ajustes ao lucro). 

(d) Liquidação de empréstimos com aplicações financeiras restritas - R$137.739. 

(e) Aumento de capital com capitalização de dívidas com controladora - R$372.532. 

(f) Constituição de provisão para licenças ambientais (OCPC 05) - R$1.770. 

(g) Venda de investimento ainda não recebida em caixa - R$12.818. 

30. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 15 de abril de 2014, a MP 627 foi aprovada pelo Congresso Nacional e foi convertida na lei 
n°12.974/2014. A Administração da Companhia, baseada em análises preliminares sobre os 
possíveis efeitos decorrentes da aplicação da referida MP, entende que não haverá elevação de 
carga tributária em relação à legislação vigente para a Companhia e suas controladas. 

31. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A Administração da Companhia aprovou e autorizou a emissão dessas demonstrações contábeis 
em 15 de junho de 2014. 
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Aos Cotistas e à Administradora 
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Investimento em Participações Multiestratégia 
(Administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A.) 
 
 
 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações contábeis do Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e 
diversificação da carteira em 30 de setembro de 2017 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 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 d0 Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia em 30 de setembro de 2017, e o desempenho de suas 
operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
aos fundos de investimento em participações. 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em 
relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfases 

 
(a) Investimento em ações de companhias fechadas 

 
Conforme descrito na Nota 5, o Fundo possui investimentos em ações de companhias de capital fechado 
que não possuem cotação de mercado ou liquidez. Tais investimentos estão avaliados ao seu custo de 
aquisição ajustados por provisão para perdas de caráter permanente, quando aplicável. Dessa forma, 
quando da efetiva realização financeira dos investimentos, o valor dos mesmos poderá vir a ser 
significativamente diferente daquele registrado em 30 de setembro de 2017 com o consequente impacto no 
valor da cota do Fundo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
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(b) Alienação fiduciária e penhor das ações de  
companhias investidas 
 
Conforme descrito nas Notas 21 e 22, foi aprovado pelos cotistas a alienação fiduciária e penhor de ações 
do capital de companhias investidas detidas pelo Fundo, como garantia dos recursos obtidos pelas 
referidas investidas através de financiamentos bancários. Nossa opinião não está ressalvada em função 
desse assunto. 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento 
em participações 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 
do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A 
continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa 
dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo. 
 
Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma 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 demonstrações 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 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 representações 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 do Fundo.  
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• 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 administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional do Fundo. 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 inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações, e se as demonstrações contábeis 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. 
 
Rio de Janeiro, 8 de março de 2019 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Claudia Eliza Medeiros de Miranda 
Contadora CRC 1RJ087128/O-0 
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1 Contexto operacional 

 
O Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

(nova denominação social do Ivanhoe - Fundo de Investimento em Participações) (“Fundo”), foi 

constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 15 de julho de 2016, 

através do aporte inicial de seus cotistas, no valor de R$ 2.505.122, em ações ordinárias de 

emissão da NAI Holdings S.A. (“NAI”) que foram avaliadas pelo seu valor de mercado, 

determinado em laudo elaborado por empresa independente especializada.  

 

Em 20 de julho de 2016, 31 de outubro de 2016, 29 de novembro de 2016 e 20 de dezembro de 

2016, os cotistas do Fundo à época aportaram recursos nos montantes de R$ 60.000, R$ 9.000, 

R$ 11.000 e R$ 227.107, respectivamente, cada um na respectiva participação. 

 

Em 22 de dezembro de 2016, houve o ingresso de novos cotistas no Fundo, através do aporte, no 

valor de R$ 426.592, em ações ordinárias de emissão da Carvalho Holdings S.A. (“Carvalho”) 

que foram avaliadas pelo seu valor de mercado, determinado em laudo elaborado por empresa 

independente especializada. 

 

Em 23 de dezembro de 2016, os cotistas do Fundo aportaram recursos no montante de R$ 30.000, 

cada um na respectiva participação. 

 

O Fundo possui prazo de duração de 30 (trinta) anos contados da data da data de início do Fundo, 

podendo ser prorrogado, se aprovado em Assembleia Geral de Cotistas. Até 22 de dezembro de 

2016, o prazo de duração era de 10 anos. 

 

Durante os 20 (vinte) primeiros anos, a partir da data da primeira subscrição das cotas da primeira 

emissão, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da maioria dos cotistas por um período 

adicional de até 10 (dez) anos, o Fundo buscará investimentos em ações, bônus de subscrição, 

debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de 

emissão de sociedades e/ou companhias que detenham empreendimentos ou atuem diretamente 

em atividades de aquisição, gerenciamento e/ou desenvolvimento de shopping centers no Brasil 

(“Sociedades Investidas”, “Ativos Alvos” e “Período de Investimento”), e os 10 (dez) anos 

remanescentes serão destinados ao desinvestimento e liquidação destes ativos ("Período de 

Desinvestimento").Até 22 de dezembro de 2016, o Período de Investimento era de 7 anos e o de 

Desinvestimento de 3 anos.  

 

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização, em longo prazo, do capital 

investido mediante a aquisição preponderantemente de Ativos Alvo, participando do processo 

decisório das Sociedades Investidas, com efetiva influência na definição de sua política 

estratégica e na sua gestão. 

 

A gestão da carteira do Fundo é realizada pela SCAI Gestora de Recursos Ltda. (nova 

denominação social da Pilareso Gestora de Recursos Ltda.) (“Gestora”). 
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O Fundo conta com um Comitê de Investimentos (“Comitê”), composto por até 5 (cinco) 

membros, devidamente aprovados pela Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, selecionados 

entre pessoas de notável conhecimento e reputação incontestável, incluindo empregados, diretores 

e representantes dos cotistas e de suas afiliadas, e se reunirá pelo menos trimestralmente ou de 

acordo com a frequência que os membros do Comitê considerem necessárias. 

 

Compete ao Comitê, além de selecionar as oportunidades de investimentos ou desinvestimentos, 

deliberar sobre: 

 

(a) Aprovação do orçamento anual ou quaisquer alterações, modificações e/ou inclusões no 

orçamento anual do Fundo e das Sociedades Investidas; 

 

(b) Alteração ou modificação do regulamento que afete de forma desproporcional os direitos 

de um cotista (quando comparado com todos os demais cotistas); 

 

(c) Operação com afiliadas que não seja feita em condições de mercado; 

 

(d) Mudança na estrutura tributária ou na classificação do Fundo que se espere, de forma 

razoável, causar um impacto adverso relevante em um dado cotista (exceto na medida em 

que tal cotista seja devidamente compensado por tal impacto); 

 

(e) Mudança no objetivo do Fundo; e 

 

(f) Endividamento por uma Sociedade Investida controlada pelo Fundo sempre que, no 

momento ou imediatamente após a formalização do endividamento e da aplicação dos 

recursos provenientes de tal endividamento, a razão entre o valor do empréstimo e valor 

dos ativos do Fundo exceda 60% (sessenta por cento). 

 

O Fundo tem como público alvo exclusivamente investidores profissionais, residentes ou 

domiciliados no Brasil ou no exterior, conforme definido no artigo 9-A da Instrução CVM nº 539, 

de 13 de novembro de 2013.  

 

Os investimentos em fundos não são garantidos pela Geração Futuro Corretora de Valores S.A. 

(“Administradora”), pela Gestora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo 

Garantidor de Créditos (“FGC”). Os cotistas estão expostos à possibilidade de serem chamados a 

aportar recursos nas situações em que o patrimônio líquido do Fundo se torne negativo. 

 

 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis 
 

Elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de 

investimento em participações, incluindo as normas e as orientações emanadas da CVM. Estas 

demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos modelos de apresentação dispostos na 

Instrução CVM  no 438/06, quando aplicável, aplicável a outros fundos de investimentos também 

regulados pela CVM. 
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Em 30 de agosto de 2016, a CVM emitiu as Instruções nº 578 e nº 579, ambas aplicáveis à 

indústria de fundos de investimento em participações, as quais trouxeram, entre outros, os 

seguintes aspectos: 

 

i) Instrução CVM nº 578: a possibilidade dos FIPs investirem em títulos e valores mobiliários de 

emissão de sociedades limitadas, de aplicarem em ativos no exterior e a obrigatoriedade da 

classificação dos FIPs conforme a composição de sua carteira.  

 

ii) Instrução CVM nº 579:  dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis 

dos FIPs (definindo novo formato de apresentação), estabelecendo os critérios contábeis para 

classificação dos FIPs, classificação e mensuração dos ativos e passivo e definindo as informações 

mínimas a serem divulgadas nas notas explicativas às demonstrações contábeis dos FIPs. 

 

A Instrução CVM nº 579 entrou em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos períodos 

contábeis iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017. Considerando que o exercício social do 

Fundo se encontrava em curso na data da publicação do normativo, os impactos da referida 

instrução só terão reflexos em suas demonstrações contábeis no próximo exercício social, ou seja, 

no exercício social iniciado em 02 de outubro de 2017.  

 

A avaliação dos impactos trazidos pela Instrução CVM no 579 às demonstrações contábeis do 

Fundo estão devidamente demonstrados na Nota Explicativa 21 - Eventos subsequentes. 

 

Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram utilizadas premissas e estimativas de preços 

para a contabilização e determinação dos valores de instrumentos financeiros integrantes da 

carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeiras desses instrumentos 

financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 

 

 

3 Descrição das principais práticas contábeis 
 

Apuração do resultado 

 
As receitas e despesas são apurados em conformidade com o regime contábil de competência. 

 

Cotas de fundos  
 

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente 

pela variação no valor da cota informada pela Administradora. A valorização e desvalorização 

das cotas de fundos de investimento estão apresentadas em “Resultado com aplicações em cotas 

de fundos”. 

 

Operações compromissadas 
 
As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago acrescido dos 

rendimentos auferidos, reconhecidos no resultado na rubrica de "Apropriação de rendimentos e 

valorização a preço de mercado". 
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Ações 

 

(a) Ações sem cotação de mercado 

 

As ações sem cotação de mercado estão registradas por seu custo de aquisição, conforme previsto 

no Regulamento do Fundo.  

 

Em 30 de setembro de 2017, não foram observados aspectos que requeiram a constituição de 

provisão para perdas por redução ao valor recuperável sobre os investimentos mantidos pelo 

Fundo, considerando o custo total das ações de R$ 3.296.085, comparado ao valor justo total 

apurado no encerramento do exercício de R$ 3.498.662. 

 

(b) Ações com cotação de mercado 

 

As ações com cotação de mercado são avaliadas pela cotação de fechamento. 

 
Adiantamentos para futuro aumento de capital  

 

Os adiantamentos para futuros aumentos de capital (“AFAC”) são registrados no momento em 

que o Fundo disponibiliza os recursos às Sociedades Investidas. Os AFACs permanecem no ativo 

com essa rubrica até que ocorra a integralização do capital, gerando a emissão de novas ações na 

Sociedade Investida. Essa integralização deve ocorrer até a próxima Assembleia Geral Ordinária 

(“AGO”) da Sociedade Investida. 

 

4 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações contábeis do Fundo são apresentadas em reais, moeda do principal ambiente 

econômico funcional e de apresentação, e todos os valores são apresentados em reais, exceto 

quando indicado de outra forma. 

 

5 Títulos e valores mobiliários 
 

Composição da carteira 
 

Os títulos e valores mobiliários registrados na categoria de “Títulos para negociação “estão assim 

classificados: 

Títulos para negociação  

Valor 

contábil 

   
Cotas de fundo (a)  19.466 

   

Valores mobiliários de renda variável:   

Ações de companhias fechadas (b)  3.296.085 

   
Total  3.315.551 
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(a) Em 30 de setembro de 2017, o Fundo possui cotas do fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI, classificado na 

categoria de Renda Fixa, cujo benchmark é o Certificado de Depósito Interbancário – CDI. O fundo é administrado 

pelo Itaú Unibanco S.A. e possui liquidez diária. 

 
(b) Em 15 de julho de 2016, os cotistas do Fundo  subscreveram e integralizaram 2.505.122.424,59 (dois bilhões, 

quinhentos e cinco milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro vírgula cinquenta e nove) cotas do 

Fundo, com a entrega de ações ordinárias de emissão da NAI Holdings S.A. (“NAI”), no valor de R$ 2.505.122. Essas 

ações foram avaliadas pelo seu valor de mercado, determinado em laudo elaborado por empresa independente 

especializada, emitido em 12 de julho de 2016. 

 

A NAI, constituída em 11 de abril de 2006, é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade e Estado 

do Rio de Janeiro e tem por objeto social a participação em outras sociedades como acionista ou quotista. 

 

Em 29 de julho de 2016, o Fundo, por meio da Assembleia Geral Extraordinária, aumentou o capital social da NAI, em 

R$12.036, mediante a emissão de 11.195.203 (onze milhões cento e noventa e cinco mil duzentas e três) novas ações 

ordinárias, ao preço unitário de emissão de R$1,075. 

 

Em 29 de julho de 2016, o Fundo, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Cotas, adquiriu 12 (doze) ações 

ordinárias de emissão da NAI, ao preço unitário de emissão de R$1,075. 

 

Em 31 de julho de 2016, por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da NAI aprovaram o Protocolo 

e Justificação de Cisão Parcial com Absorção das Parcelas Cindidas, que prevê os termos, justificativas e condições da 

cisão parcial, com absorção de parcelas cindidas de seu patrimônio líquido por algumas de suas Companhias Investidas, 

a saber: Porto Velho Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.781.731/0001-23, Ancar Ivanhoe Campinas S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.117.779/0001-46, NAI Campinas Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

13.526.315/0001-19, SBBRAST Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.480.651/0001-09, Parque das 

Bandeiras Incorporações Imobiliárias S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.760/0001-00, SPE San Martin 

Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.797.999/0001-56, SPE Andrios Empreendimentos Imobiliários S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.376.839/0001-33, SPE Fortaleza Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

14.553.196/0001-56, Ancar IC S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.011.767/0001-28, SN Shopping S.A., inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 18.182.738/0001-82, PB4 Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.347.852/0001-73, Via Shopping Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

08.896.728/0001-55, Cuiabá Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.482.856/0001-52, Canbra Belo 

Horizonte Shopping Centers S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.413.404/0001-11, São Marcos Empreendimentos 

Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.453.739/0001-08, CE Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 16.699.926/0001-57, CL Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.648.565/0001-30 

e CB Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.702.176/0001-25 (“Sociedades Investidas”). 
 
Como consequência da cisão parcial da NAI, o seu capital social foi reduzido, mediante o cancelamento de ações 

ordinárias e preferenciais de sua emissão, de forma proporcional às participações detidas pelos acionistas na NAI. 

Tendo em vista que, com a operação, as Sociedades Investidas receberam ações representativas do seu próprio capital, 

as mesmas aumentaram os respectivos capitais sociais em montante correspondente ao valor das parcelas patrimoniais 

recebidas da NAI, desconsiderado o valor do investimento da NAI em si, conforme aplicável. 

 

Posteriormente, emitiram novas ações em decorrência da absorção das parcelas patrimoniais recebidas da NAI e, por 

fim, extinguiram a participação detida pela NAI em si, sendo que as ações representativas do seu próprio capital 

recebidas da NAI foram canceladas, conforme demonstrado abaixo: 
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Companhias 

Investidas 

Até 

31.07.2016 
Movimentação ocorrida em 31.07.2016 

Após 

31.07.2016 e 

até 31.08.2016 

Qtde de Ações 

ON 

Qtde de Ações 

ON (*) 

Cancelamento de 

ações ON das 

incorporadoras 

detidas pela NAI 

Emissão de 

novas ações ON 

pelas 

incorporadoras 

Qtde de Ações 

ON 

NAI Holdings S.A. 2.508.840.080 - (2.345.295.086) - 163.544.994 

Porto Velho 

Shopping S.A 
- 82.655.567 (82.655.567) 69.331.098 69.331.098 

Ancar Ivanhoe 

Campinas S.A 
- 43.539.359 (43.539.359) 36.520.608 36.520.608 

NAI Campinas 

Participações S.A 
- 121.047.974 (121.047.974) 101.534.468 101.534.468 

SBBRAST 

Participações S.A 
- 383.360.487 (383.360.487) 321.560.963 321.560.963 

Parque das 

Bandeiras 

Incorporações 

Imob. S.A 

- 14.963.240 (14.963.240) 12.551.095 12.551.095 

SPE San Martin 

Shopping S.A 
- 11.625.508 (1.625.508) 9.751.421 9.751.421 

SPE Andrios 

Empreendimentos 

Imob. S.A 

- 42.365.846 (42.365.846) 35.536.271 35.536.271 

SPE Fortaleza 

Shopping S.A 
- 192.767.378 (192.767.378) 161.692.365 161.692.365 

Ancar IC S.A - 1.366.144.758 (1.366.144.758) 1.145.915.762 1.145.915.762 

SN Shopping S.A - 7.828.732 (7.828.732) 6.566.703 6.566.703 

PB4 

Empreendimentos 

e Participações S.A 

- 24.730.684 (24.730.684) 20.743.980 20.743.980 

Via Shopping 

Empreendimentos 

e Part. S.A 

- 2.430.894 (2.430.894) 2.039.022 2.039.022 

Cuiabá 

Participações S.A 
- 3.498.856 (3.498.856) 2.934.824 2.934.824 

Canbra Belo 

Horizonte 

Shopping Center 

S.A 

- 232.356.154 (232.356.154) 194.899.243 194.899.243 

São Marcos 

Empreendimentos 

Imob. S.A 

- 29.552.926.065 (29.552.926.065) 24.788.854.637 24.788.854.637 

CE Shopping S.A - 386.680.409 (386.680.409) 324.345.698 324.345.698 

CL 

Empreendimentos 

e Participações S.A 

- 38.785.072 (38.785.072) 32.532.735 32.532.735 

CB Shopping S.A - 51.253.910 (51.253.910) 42.991.537 42.991.537 
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Companhias 

Investidas 

Até 

31.07.2016 
Movimentação ocorrida em 31.07.2016 

Após 

31.07.2016 e 

até 31.08.2016 

Qtde de Ações 

ON 

Qtde de Ações 

ON (*) 

Cancelamento de 

ações ON das 

incorporadoras 

detidas pela NAI 

Emissão de 

novas ações ON 

pelas 

incorporadoras 

Qtde de Ações 

ON 

      

Total de ações 2.508.840.080 32.558.960.893 (34.904.255.979) 27.310.302.430 27.473.847.424 

(*) Quantidade de ações ON detidas pela NAI 

 

A cisão parcial constitui etapa do processo de reestruturação do grupo do qual as Sociedades Investidas e a NAI fazem 

parte. A referida reestruturação visa a: (a) simplificar e otimizar a estrutura organizacional do grupo; e (b) reduzir os 

custos administrativos e operacionais do grupo, em vista do aproveitamento de sinergias operacionais e administrativas 

derivadas da cisão parcial. 

 

Em 31 de agosto de 2016, por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da NAI aprovaram outro 

Protocolo e Justificação de Cisão Parcial com Absorção das Parcelas Cindidas, que prevê os termos, justificativas e 

condições da cisão parcial, com absorção de parcelas cindidas de seu patrimônio líquido por parte da SPE Mônaco 

Participações S.A. (“Mônaco”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.670.557/0001-41. 

 

Como consequência desta cisão parcial da NAI, o seu capital social foi reduzido novamente, mediante o cancelamento 

de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão, de forma proporcional à participação detida pelos acionistas na NAI. 

Tendo em vista que, com a operação, a Mônaco recebeu ações representativas do seu próprio capital, a mesma teve o 

seu capital social aumentado em montante correspondente ao valor da parcela patrimonial recebida da NAI, 

desconsiderado o valor do investimento da NAI em si. Posteriormente, emitiu novas ações em decorrência da absorção 

da parcela patrimonial recebida da NAI e, por fim, foi extinta a participação detida pela NAI em si, sendo que as ações 

representativas do seu próprio capital recebidas da NAI foram canceladas, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Companhias 

Investidas 

Até 31.08.2016 Movimentação deliberada em AGE 31.08.2016 

Após redução 

de capital 

efetivada em  

24.10.2016 

Qtde de Ações 

ON 

Qtde de Ações 

ON (*) 

Cancelamento 

de ações ON 

das 

incorporadoras 

detidas pela 

NAI 

Emissão de 

novas ações ON 

pelas 

incorporadoras 

Qtde de Ações 

ON 

NAI Holdings S.A. 163.544.994 - (103.287.529) - 60.257.465 

Porto Velho 

Shopping S.A 
69.331.098 

- - - 
69.331.098 

Ancar Ivanhoe 

Campinas S.A 
36.520.608 

- - - 
36.520.608 

NAI Campinas 

Participações S.A 
101.534.468 

- - - 
101.534.468 

SBBRAST 

Participações S.A 
321.560.963 

- - - 
321.560.963 
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Companhias 

Investidas 

Até 31.08.2016 Movimentação deliberada em AGE 31.08.2016 

Após redução 

de capital 

efetivada em  

24.10.2016 

Qtde de Ações 

ON 

Qtde de Ações 

ON (*) 

Cancelamento 

de ações ON 

das 

incorporadoras 

detidas pela 

NAI 

Emissão de 

novas ações ON 

pelas 

incorporadoras 

Qtde de Ações 

ON 

Parque das 

Bandeiras 

Incorporações 

Imob. S.A 

12.551.095 

- - - 

12.551.095 

SPE San Martin 

Shopping S.A 
9.751.421 

- - - 
9.751.421 

SPE Andrios 

Empreendimentos 

Imob. S.A 

35.536.271 

- - - 

35.536.271 

SPE Fortaleza 

Shopping S.A 
161.692.365 

- - - 
161.692.365 

Ancar IC S.A 1.145.915.762 - - - 1.145.915.762 

SN Shopping S.A 6.566.703 - - - 6.566.703 

PB4 

Empreendimentos 

e Participações S.A 

20.743.980 

- - - 

20.743.980 

Via Shopping 

Empreendimentos 

e Part. S.A 

2.039.022 

- - - 

2.039.022 

Cuiabá 

Participações S.A 
2.934.824 

- - - 
2.934.824 

Canbra Belo 

Horizonte 

Shopping Center 

S.A 

194.899.243 

- - - 

194.899.243 

São Marcos 

Empreendimentos 

Imob. S.A 

24.788.854.637 

- - - 

24.788.854.637 

CE Shopping S.A 324.345.698 - - - 324.345.698 

SPE Mônaco 

Participações S.A 
- 50.252.104 (50.252.104) 42.151.227 42.151.227 

CL 

Empreendimentos 

e Participações S.A 

32.532.735 - - - 32.532.735 

CB Shopping S.A 42.991.537 - - - 42.991.537 

      

Total de ações 27.473.847.424 50.252.104 (153.539.633) 42.151.227 27.412.711.122 

(*) Quantidade de ações ON detidas pela NAI 
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Em 20 de dezembro de 2016, o Fundo, por meio de Assembleia Geral Extraordinárias realizada em 19 de dezembro de 

2017, subscreveu 8.647.858 (oito milhões, seiscentas e quarenta e sete mil e oitocentas e cinquenta e oito) novas ações 

ordinárias aumentando o capital social da Carvalho Holdings S.A. (“Carvalho”), em R$ 186.127,38. A Carvalho, 

constituída em 01 de setembro de 2011, é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade e Estado do 

Rio de Janeiro e tem por objeto social a participação em outras sociedades como acionista ou quotista. 

 

Em 22 de dezembro de 2016, as cotistas pessoas físicas subscreveram e integralizaram 426.591.899,76 (quatrocentas e 

vinte e seis milhões, quinhentas e noventa e uma mil, oitocentas e noventa e nove vírgula setenta e seis) cotas do Fundo, 

com a entrega de ações ordinárias de emissão da Carvalho, no valor de R$ 426.592. Essas ações foram avaliadas pelo 

seu valor de mercado, determinado em laudo elaborado por empresa independente especializada, emitido em 22 de 

dezembro de 2016. Com isso, o Fundo passou a ser detentor de 36.448.194 (trinta e seis milhões, quatrocentas e 

quarenta e oito mil e cento e noventa e quatro) ações ordinárias. 

 

Em 29 de março de 2017, o Fundo, por meio de Assembleia Geral Extraordinárias em cada Companhia, subscreveu: 

i. 2.654.773 (dois milhões, seiscentas e cinquenta e quatro mil e setecentas e setenta e três) novas ações 

ordinárias, ao preço unitário de emissão de R$15,8959 aumentando o capital social da Carvalho, em R$ 

42.200; 

ii. 1.392.987 (hum milhão, trezentas e noventa e duas mil e novecentas e oitenta e sete) novas ações ordinárias, 

ao preço unitário de emissão de R$ 1,0751aumentando o capital social da NAI Holdings S.A, em R$ 

1.497,60; 

iii. 6.849.315 (seis milhões, oitocentas e quarenta e nove mil e trezentas e quinze) novas ações ordinárias, ao 

preço unitário de emissão de R$ 1,1169 aumentando o capital social da Ancar Ivanhoe Campinas S.A, em 

R$ 7.650; 

iv. 1.997.204 (hum milhão, novecentas e noventa e sete mil e duzentos e quatro) novas ações ordinárias, ao 

preço unitário de emissão de R$ 1,5021 aumentando o capital social da NAI Campinas Participações S.A, 

em R$ 3.000; 

v. 7.896.413 (sete milhões, oitocentas e noventa e seis mil e quatrocentas e treze) novas ações ordinárias, ao 

preço unitário de emissão de R$ 1,2714 aumentando o capital social da Canbra Belo Horizonte Shopping 

Center S.A, em R$ 10.039,50; 

vi. 3.875.212 (três milhões, oitocentas e setenta e cinco mil e duzentos e doze) novas ações ordinárias, ao preço 

unitário de emissão de R$ 0,7677 aumentando o capital social da SPE Fortaleza Shopping S.A, em R$ 2.975; 

vii. 4.673.298 (quatro milhões, seiscentas e setenta e três mil e duzentas e noventa e oito) novas ações ordinárias, 

ao preço unitário de emissão de R$ 0,9548 aumentando o capital social da SBBRAST Participações S.A, em 

R$ 4.462,16; 

viii. 8.119.998 (oito milhões, cento e dezenove mil e novecentas e noventa e oito) novas ações ordinárias, ao 

preço unitário de emissão de R$ 1,06835 aumentando o capital social da CB Shopping S.A, em R$ 8.675; 

ix. 41.612.272 (quarenta e um milhões, seiscentas e doze mil e duzentas e setenta e duas) novas ações ordinárias, 

ao preço unitário de emissão de R$ 1,1245 aumentando o capital social da CE Shopping S.A, em R$ 46.793; 

x. 779.947 (setecentas e setenta e nove mil e novecentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias, ao preço 

unitário de emissão de R$ 1,506 aumentando o capital social da SPE Andrios Empreendimentos Imob. S.A, 

em R$ 1.174. 

 

Em 31 de março de 2017, por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Carvalho aprovaram o 

Protocolo e Justificação de Cisão Parcial com Absorção das Parcelas Cindidas, que prevê os termos, justificativas e 

condições da cisão parcial, com absorção de parcelas cindidas de seu patrimônio líquido por algumas de suas 

Sociedades Investidas, a saber: Porto Velho Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.781.731/0001-23, Ancar 

Ivanhoe Campinas S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.117.779/0001-46, BG Ancar Empreendimentos Imobiliários 

S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.813.094/0001-58, SBBRAST Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

09.480.651/0001-09, Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
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13.486.760/0001-00, SPE San Martin Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.797.999/0001-56, SPE Andrios 

Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.376.839/0001-33, SPE Fortaleza Shopping S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.553.196/0001-56, SN Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.182.738/0001-

82, PB4 Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.347.852/0001-73, Via Shopping 

Empreendimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.896.728/0001-55, Cuiabá Participações S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.482.856/0001-52, Canbra Belo Horizonte Shopping Centers S.A., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 14.413.404/0001-11, São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 33.453.739/0001-08, CE Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.699.926/0001-57, CL Empreendimentos 

e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.648.565/0001-30 e CB Shopping S.A., inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 16.702.176/0001-25 (“Sociedades Investidas”). 
 
Como consequência da cisão parcial da Carvalho, o seu capital social foi reduzido, mediante o cancelamento de ações 

ordinárias e preferenciais de sua emissão, de forma proporcional às participações detidas pelos acionistas na Carvalho. 

Tendo em vista que, com a operação, as Sociedades Investidas receberam ações representativas do seu próprio capital, 

as mesmas aumentaram os respectivos capitais sociais em montante correspondente ao valor das parcelas patrimoniais 

recebidas da Carvalho, desconsiderado o valor do investimento da Carvalho em si, conforme aplicável. 

 

Posteriormente, emitiram novas ações em decorrência da absorção das parcelas patrimoniais recebidas da Carvalho e, 

por fim, extinguiram a participação detida pela Carvalho em si, sendo que as ações representativas do seu próprio 

capital recebidas da Carvalho foram canceladas, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Sociedades 

Investidas 

Em 30.03.2017 Movimentação ocorrida em 31.03.2017 
Após 31.03.2017 

e até 01.04.2017 

Qtde de Ações 

ON 

Qtde de Ações 

ON (*) (**) 

Cancelamento 

de ações ON 

das 

incorporadoras 

detidas pela 

Carvalho  

Emissão de 

novas ações 

ON pelas 

incorporadora

s 

Qtde de Ações 

ON 

Carvalho 

Holdings S.A. 
39.142.967 - (35.029.750) - 4.113.217 

NAI Holdings 

S.A. 
61.650.452 - (61.650.452) - - 

NAI Campinas 

Participações S.A 
103.531.672 - - - 103.531.672 

Porto Velho 

Shopping S.A 
69.331.098 69.331.098 (69.331.098) 80.057.207 149.388.305 

Ancar Ivanhoe 

Campinas S.A 
43.369.923 41.579.252 (41.579.252) 46.914.943 90.284.866 

BG Ancar 

Empreendimentos 

Imobiliários S.A. 

(**) 

- 130.767.868 (130.767.868) 121.631.677 121.631.677 

SBBRAST 

Participações S.A 
326.234.361 86.425.453 (86.425.453) 88.148.007 414.382.368 

Parque das 

Bandeiras 
12.551.095 4.987.746 (4.987.746) 4.409.326 16.960.421 
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Sociedades 

Investidas 

Em 30.03.2017 Movimentação ocorrida em 31.03.2017 
Após 31.03.2017 

e até 01.04.2017 

Qtde de Ações 

ON 

Qtde de Ações 

ON (*) (**) 

Cancelamento 

de ações ON 

das 

incorporadoras 

detidas pela 

Carvalho  

Emissão de 

novas ações 

ON pelas 

incorporadora

s 

Qtde de Ações 

ON 

Incorporações 

Imob. S.A 

SPE San Martin 

Shopping S.A 
9.751.421 3.250.474 (3.250.474) 3.425.773 13.177.194 

SPE Andrios 

Empreendimentos 

Imob. S.A 

36.316.218 5.186.518 (5.186.518) 4.542.356 40.858.574 

SPE Fortaleza 

Shopping S.A 
165.567.577 54.320.797 (54.320.797) 57.227.506 222.795.083 

Ancar IC S.A. 1.145.915.762 - - - 1.145.915.762 

SN Shopping S.A 6.566.703 955.293 (955.293) 836.259 7.402.962 

PB4 

Empreendimentos 

e Participações 

S.A 

20.743.980 3.017.739 (3.017.739) 2.641.715 23.385.695 

Via Shopping 

Empreendimentos 

e Part. S.A 

2.039.022 296.628 (296.628) 259.666 2.298.688 

Cuiabá 

Participações S.A 
2.934.824 426.944 (426.944) 373.745 3.308.569 

Canbra Belo 

Horizonte 

Shopping Center 

S.A 

202.795.656 29.501.774 (29.501.774) 25.968.857 228.764.514 

São Marcos 

Empreendimentos 

Imob. S.A 

24.788.854.637 3.606.167.834 (3.606.167.834) 3.156.823.071 27.945.677.709 

CE Shopping S.A 365.957.970 51.814.813 (51.814.813) 45.935.437 411.893.407 

CL 

Empreendimentos 

e Participações 

S.A 

32.532.735 4.732.712 (4.732.712) 4.142.995 36.675.730 

CB Shopping S.A 51.111.535 16.693.970 (16.693.970) 17.466.819 68.578.354 

SPE Mônaco 

Participações S.A 
42.151.227 6.131.965 (6.131.965) 4.637.359 46.788.586 

Total de ações 27.529.050.835 4.115.588.878 (4.212.269.080 ) 3.665.442.718 31.097.813.353 

(*) Quantidade de ações ON detidas pela Carvalho 

(**)Quantidade de ações ON detidas pela Carvalho e NAI 

 

A cisão parcial constitui etapa do processo de reestruturação do grupo do qual as Sociedades Investidas e a Carvalho 

fazem parte. Referida reestruturação visa a: (a) simplificar e otimizar a estrutura organizacional do grupo; e (b) reduzir 
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os custos administrativos e operacionais do grupo, em vista do aproveitamento de sinergias operacionais e 

administrativas derivadas da cisão parcial. 

 

Com a conclusão desta etapa do processo de reestruturação do grupo, a companhia NAI foi formalmente extinta. 

 

Em 01 de abril de 2017, por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Carvalho aprovaram outro 

Protocolo e Justificação de Cisão Parcial com Absorção das Parcelas Cindidas, que prevê os termos, justificativas e 

condições da cisão parcial, com absorção de parcelas cindidas de seu patrimônio líquido por parte da Ancar IC S.A 

(“Ancar IC”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.011.767/0001-28. 

 

Como consequência desta cisão parcial da Carvalho, o seu capital social foi reduzido novamente, mediante o 

cancelamento de ações ordinárias e preferenciais de sua emissão, de forma proporcional à participação detida pelos 

acionistas na Carvalho. Tendo em vista que, com a operação, a Ancar IC recebeu ações representativas do seu próprio 

capital, a mesma teve o seu capital social aumentado em montante correspondente ao valor da parcela patrimonial 

recebida da Carvalho, desconsiderado o valor do investimento da Carvalho em si. Posteriormente, emitiu novas ações 

em decorrência da absorção da parcela patrimonial recebida da Carvalho e, por fim, foi extinta a participação detida 

pela Carvalho em si, sendo que as ações representativas do seu próprio capital recebidas da Carvalho foram canceladas, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Companhias 

Investidas 

Até 01.04.2017 Movimentação ocorrida em 01.04.2017 Em 03.04.2017 

Qtde de Ações ON 

Qtde de 

Ações ON 

(*) 

Cancelamento 

de ações ON 

das 

incorporadoras 

detidas pela 

Carvalho 

Emissão de 

novas ações 

ON pelas 

incorporado

ras 

Qtde de Ações 

ON 

Carvalho 

Holdings S.A. 
4.113.217 - (4.113.217) - - 

NAI Campinas 

Participações 

S.A 

103.531.672 

- - - 

103.531.672 

Porto Velho 

Shopping S.A 
149.388.305 

- - - 
149.388.305 

Ancar Ivanhoe 

Campinas S.A 
90.284.866 

- - - 
90.284.866 

BG Ancar 

Empreendiment

os Imobiliários 

S.A. 

121.631.677 

- - - 

121.631.677 

SBBRAST 

Participações 

S.A 

414.382.368 

- - - 

414.382.368 

Parque das 

Bandeiras 

Incorporações 

Imob. S.A 

16.960.421 

- - - 

16.960.421 

SPE San Martin 

Shopping S.A 
13.177.194 

- - - 
13.177.194 
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Companhias 

Investidas 

Até 01.04.2017 Movimentação ocorrida em 01.04.2017 Em 03.04.2017 

Qtde de Ações ON 

Qtde de 

Ações ON 

(*) 

Cancelamento 

de ações ON 

das 

incorporadoras 

detidas pela 

Carvalho 

Emissão de 

novas ações 

ON pelas 

incorporado

ras 

Qtde de Ações 

ON 

SPE Andrios 

Empreendiment

os Imob. S.A 

40.858.574 

- - - 

40.858.574 

SPE Fortaleza 

Shopping S.A 
222.795.083 

- - - 
222.795.083 

Ancar IC S.A 1.145.915.762 166.702.522 (166.702.522) 145.930.637 1.291.846.399 

SN Shopping 

S.A 
7.402.962 

- - - 
7.402.962 

PB4 

Empreendiment

os e 

Participações 

S.A 

23.385.695 

- - - 

23.385.695 

Via Shopping 

Empreendiment

os e Part. S.A 

2.298.688 

- - - 

2.298.688 

Cuiabá 

Participações 

S.A 

3.308.569 

- - - 

3.308.569 

Canbra Belo 

Horizonte 

Shopping 

Center S.A 

228.764.514 

- - - 

228.764.514 

São Marcos 

Empreendiment

os Imob. S.A 

27.945.677.709 - - - 27.945.677.709 

CE Shopping 

S.A 
411.893.407 

- - - 
411.893.407 

CL 

Empreendiment

os e 

Participações 

S.A 

36.675.730 - - - 36.675.730 

CB Shopping 

S.A 
68.578.354 - - - 68.578.354 

SPE Mônaco 

Participações 

S.A 

46.788.586 - - - 46.788.586 

Total de ações 31.097.813.353 166.702.522 (170.815.739) 145.930.637 31.239.630.773 

(*) Quantidade de ações ON detidas pela Carvalho 

 

Com a conclusão desta etapa do processo de reestruturação do grupo, a companhia Carvalho foi formalmente extinta. 
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Em 31 de maio de 2017, o Fundo, por meio de Assembleia Geral Extraordinárias em cada Companhia, subscreveu: 

i. 4.185.243 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil e duzentas e quarenta e três) novas ações ordinárias, 

ao preço unitário de emissão de R$ 0,8363 aumentando o capital social da CB Shopping S.A, em R$ 3.500; 

ii. 8.072.598 (oito milhões, setenta e duas mil e quinhentas e noventa e oito) novas ações ordinárias, ao preço 

unitário de emissão de R$ 0,74331 aumentando o capital social da Ancar Ivanhoe Campinas S.A, em R$ 

6.000. 

 

Em 28 de agosto de 2017, foi efetuada a redução de capital da CL Empreendimentos e Participações S.A mediante o 

cancelamento de 2.949.554 (dois milhões, novecentas e quarenta e nove mil, quinhentas e cinquenta e quatro) ações 

ordinárias. 

 

Em 13 de setembro de 2017, o Fundo, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, subscreveu 402.121 (quatrocentos 

e duas mil e cento e vinte e uma) novas ações ordinárias, ao preço unitário de emissão de R$ 19,894509365 aumentando 

o capital social da Via Shopping Empreendimentos e Participações S.A, em R$ 8.000. 

 

Em 29 de setembro de 2017, o Fundo converteu os AFACs vigentes subscrevendo: 

i. 6.526.268 (seis milhões, quinhentos e vinte e seis mil e duzentas e sessenta e oito) novas ações ordinárias, 

ao preço unitário de emissão de R$ 0,9194 aumentando o capital social da CB Shopping S.A, em R$ 6.000; 

ii. 11.644.299 (oito milhões, setenta e duas mil e quinhentas e noventa e oito) novas ações ordinárias, ao preço 

unitário de emissão de R$ 0,73 aumentando o capital social da Ancar Ivanhoe Campinas S.A, em R$ 8.500; 

iii. 13.301.799 (treze milhões, trezentas e uma mil e setecentas e noventa e nove) novas ações ordinárias, ao 

preço unitário de emissão de R$ 1,090 aumentando o capital social da CE Shopping S.A, em R$ 14.500; 

iv. 106.324 (cento e seis mil e trezentas e vinte e quatro) novas ações ordinárias, ao preço unitário de emissão 

de R$ 0,9405 aumentando o capital social da Parque das Bandeiras Incorporações Imob. S.A, em R$ 100; 

v. 1.577.449 (hum milhão, quinhentas e setenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e nove) novas ações 

ordinárias, ao preço unitário de emissão de R$ 0,9509 aumentando o capital social da BG Empreendimentos 

Imobiliários S.A., em R$ 1.500. 

 

 

As ações estão registradas no Fundo pelo custo histórico. Consequentemente, quando da efetiva realização desse 

investimento, o valor de realização poderá vir a ser diferente daquele registrado. A Administradora e a Gestora 

entendem que não há evidências que indiquem a necessidade de constituição de provisão para perdas permanentes, 

considerando o considerando o custo total das ações de R$ 3.296.085, comparado ao valor justo total de R$  3.498.662. 

 

 

Informações adicionais das Companhias Investidas 
 

Entidades 

 

Cidade/Estado  Classificação  

Participação 

Acionária em 2017 

       

BG Empreendimentos Imobiliários S.A.  Fortaleza – CE  Controlada direta  82,76% 

Porto Velho Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  90,04% 

Ancar Ivanhoe Campinas S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  92,67% 

NAI Campinas Participações S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,16% 

SBBRAST Participações S.A  São Paulo – SP  Controlada direta  84,40% 

Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias 

S.A (*) 

 

Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

85,09% 

SPE San Martin Shopping S.A (*)  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  85,01% 

SPE Andrios Empreendimentos Imobiliários S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,83% 

SPE Fortaleza Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  85,26% 
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Entidades 

 

Cidade/Estado  Classificação  

Participação 

Acionária em 2017 

       

Ancar IC S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,55% 

SN Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,55% 

PB4 Empreendimentos e Participações S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,55% 

Via Shopping Empreendimentos e Participações 

S.A 

 

Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

84,75% 

Cuiabá Participações S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,55% 

Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  83,13% 

São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  82,55% 

SPE Mônaco Participações S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  40,64% 

CE Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  84,62% 

CL Empreendimentos e Participações S.A  Maracanaú – CE  Controlada direta  82,55% 

CB Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  88,56% 

(*) Empresas em fase pré-operacional. 

 

 BG Empreendimentos Imobiliários S.A.: tem como objeto social a participação, promoção e 

exploração de empreendimentos de Shopping Centers, notadamente do Via Sul Shopping, a 

locação de imóveis, a administração, compra e venda de imóveis próprios e a participação em 

outras sociedades como sócio ou acionista. 

 

 Porto Velho Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e exploração comercial 

de empreendimentos imobiliários de Shopping Centers. Para este fim, a Companhia poderá deter 

a propriedade de imóveis, deter participações em fundos de investimento imobiliário, assim como 

participar de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como acionista ou quotista. 

 

 Ancar Ivanhoe Campinas S.A: tem como objeto social a compra e venda de imóveis e a 

participação em outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista, 

podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 

 

 NAI Campinas Participações S.A: tem como objeto social a participação em empreendimentos 

imobiliários de Shopping Centers. Para esse fim, a Companhia poderá efetuar a compra e venda 

de imóveis e a participação em outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista 

ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 

 

 SBBRAST Participações S.A: tem como objeto social desenvolver, administrar e operar o 

Golden Square Shopping Center, bem como participar, como quotista ou acionista, em outras 

sociedades. 

 

 Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias S.A: tem como objeto social a atuação no 

ramo de incorporação, a compra e venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações 

ideais, locação e administração de bens imóveis próprios, prestação de serviços de consultoria em 

assuntos relativos ao mercado imobiliário, a participação em outras sociedades simples ou 

empresárias, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou 

estrangeiras e realização de negócios compatíveis com suas atividades. 

 

 SPE San Martin Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração 

comercial de empreendimentos do tipo Shopping Centers, assim como a compra e venda de 
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imóveis e a participação em outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou 

quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 

  

 SPE Andrios Empreendimentos Imobiliários S.A: tem como objeto social a participação, 

promoção e exploração de empreendimento imobiliário de Shopping Centers, a ser desenvolvido 

na Avenida Lineu Machado, nº 419 – Jóquei Clube, Fortaleza/CE, no imóvel de matricula nº 

78.411 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza/CE, a locação de imóveis a 

administração, compra e venda de imóveis próprios, e a participação em outras sociedades como 

sócia ou acionista. 

 

 SPE Fortaleza Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração 

comercial de um empreendimento do tipo Shopping Centers a ser desenvolvido na Avenida Lineu 

Machado, nº 419 – Jóquei Clube, Fortaleza/CE, podendo, para este fim, participar em outras 

sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar sociedades 

nacionais ou estrangeiras. A Companhia poderá ainda atuar no ramo de incorporação, de compra 

e venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação e administração 

de bens imóveis próprios, relacionados ao referido empreendimento. 

 

 Ancar IC S.A: tem como objeto social a participação em empreendimentos imobiliários de 

Shopping Centers. Para este fim, a Companhia poderá deter a propriedade de imóveis, deter 

participações em fundos de investimento imobiliário, assim como participar de outras sociedades, 

como acionista ou quotista. 

 

 SN Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração comercial de 

empreendimentos do tipo Shopping Centers. 

 

 PB4 Empreendimentos e Participações S.A: tem como objeto social a compra, venda, locação 

e administração de bens imóveis próprios, a prestação de serviços de incorporações imobiliárias, 

a consultoria e assessoramento em estudos de avaliação e viabilidade econômico-financeira de 

projetos, venda, aquisição e ou fusão para empresas ou grupos econômicos e financeiros e a 

participação da Companhia em empreendimentos imobiliários diretamente ou como condômino 

e em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista, no Brasil ou no exterior. 

 

 Via Shopping Empreendimentos e Participações S.A: tem como objeto social a administração 

da sua fração ideal no empreendimento imobiliário denominado ‘Pantanal Shopping’. 

 

 Cuiabá Participações S.A: tem como objeto social o investimento, participação, planejamento, 

desenvolvimento, implantação, administração e exploração de Shoppings Centers e aquisição de 

direitos creditórios relativos a contratos de locação de espaços comerciais, bem como a 

participação societária em outras sociedades. 

 

 Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a 

exploração comercial de empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo participar em 

outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar 

sociedades nacionais ou estrangeiras. Para esse fim, a Companhia poderá efetuar ainda a 

administração de Shopping, bem como atuar no ramo de incorporação, a compra e venda de 
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imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação e administração de bens 

imóveis próprios. 

 

 São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A: tem como objeto social a compra, a venda e 

a administração de bens imóveis próprios, a realização de incorporações imobiliárias, a 

participação em empreendimentos de terceiros, como sócia ou acionista e o gerenciamento de 

empreendimentos. 

 

 SPE Mônaco Participações S.A: tem como objeto social a exploração do Natal Shopping Center, 

o planejamento econômico, desenvolvimento, comercialização, administração, gerenciamento e 

implantação do Natal Shopping Center, exploração dos estacionamentos do Natal Shopping 

Center e a participação no capital social de outras sociedades como acionista ou quotista. 

 

 CE Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração comercial de 

empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo participar em outras sociedades simples ou 

empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 

Para esse fim, a Companhia poderá efetuar ainda a administração de Shopping, bem como atuar 

no ramo de incorporação, a compra e venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e 

frações ideais, locação e administração de bens imóveis próprios. 

 

 CL Empreendimentos e Participações S.A: tem como objeto social a participação e exploração 

de empreendimentos imobiliários de Shopping Centers, notadamente do North Shopping 

Maracanaú, a locação de imóveis, a administração, compra e venda de imóveis e a participação 

em outras sociedades como sócia ou acionista. 

 

 CB Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração comercial de 

empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo participar em outras sociedades simples ou 

empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 

Para esse fim a Companhia poderá efetuar ainda a administração de Shopping, bem como atuar 

no ramo de incorporação, a compra e venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e 

frações ideais, locação e administração de bens imóveis próprios. 

 

 

6 Adiantamentos para futuro aumento de capital 
 

Durante o exercício de 2017, o Fundo realizou adiantamentos para futuro aumento de capital 

(“AFAC”) para Sociedade Investida, conforme abaixo: 

 

Data Sociedade Investida Valor   

    

06.07.2017 SPE San Martin Shopping S.A 100  

04.08.2017 SPE San Martin Shopping S.A 600  

Total  700  

 

Os AFACs foram integralizados na realização da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da 

Sociedade Investida realizada em 17 de outubro de 2017.  
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7 Instrumentos financeiros derivativos 
 

É vedado ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais operações: (a) 

forem realizadas exclusivamente para fins de proteção da carteira do Fundo (hedge); ou (b) 

envolverem opções de compra ou venda de ações das Sociedades Investidas com o propósito de 

(i) ajustar o preço de aquisição de tal Sociedade Investida com o consequente aumento ou 

diminuição futuro na quantidade de ações investidas; ou (ii) alienar essas ações no futuro como 

parte da estratégia de desinvestimento do Fundo. 

 

O Fundo não operou com instrumentos financeiros derivativos no período em referência. 

 

8 Gerenciamento de riscos 
 

a. Tipos de riscos 
 

Crédito 
 

Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal pelos 

emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme 

o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e 

não liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem 

acarretar em oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem a carteira do Fundo.  

 
Liquidez 
 

Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros do Fundo nos 

respectivos mercados em que são negociados, devido a condições específicas atribuídas a esses 

ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o Fundo poderá 

encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no 

tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão adotada para o Fundo, o qual permanecerá 

exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos 

ativos e às posições assumidas em mercados de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, 

obrigar o Fundo a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua 

negociação em mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações e resgates 

aos cotistas, nos termos do regulamento do Fundo.  

 
Mercado 

 

Consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos do Fundo, os quais são 

afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas 

e fiscais. Esta constante oscilação de preços pode fazer com que determinados ativos sejam 

avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade 

das cotas e perdas aos cotistas.  
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Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países 

 

O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas 

e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A reação dos investidores 

aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e 

valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o interesse dos investidores nesses ativos, entre 

os quais se incluem as cotas, o que poderá prejudicar de forma negativa as atividades das 

Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas e, por conseguinte, os resultados do 

Fundo e a rentabilidade dos cotistas.  

 

Relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental 

 

O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos 

ao seu controle tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou 

situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira 

que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de 

capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e 

de mudanças legislativas. Tais eventos podem resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que 

compõem a carteira do Fundo; e (b) inadimplência dos emissores dos ativos. O Fundo 

desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da 

política econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro 

intervém na economia realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do Governo 

Brasileiro para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm 

envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, controle 

de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas políticas, bem como outras 

condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e o mercado de 

capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da 

economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal 

vigente poderão impactar o Fundo e os cotistas de forma negativa.  

 

Alterações na Legislação Tributária 

 

O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes tributários que podem aumentar 

a carga tributária incidente sobre o mercado brasileiro de valores mobiliários. Essas alterações 

incluem modificações na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, ocasionalmente, a criação 

de tributos temporários, cujos recursos são destinados a determinadas finalidades governamentais. 

Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras alterações decorrentes da 

promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados. No entanto, algumas 

dessas medidas poderão sujeitar o Fundo, as Sociedades Investidas e os demais ativos do Fundo, 

bem como os cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. Não há como garantir 

que as regras tributárias atualmente aplicáveis ao Fundo, às Sociedades Investidas, às sociedades 

por elas investidas e aos cotistas permanecerão vigentes, existindo o risco de tais regras serem 

modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá impactar os resultados 

do Fundo e a rentabilidade dos cotistas.  
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Morosidade da Justiça Brasileira 

 
O Fundo e as Sociedades Investidas poderão ser partes em demandas judiciais, tanto no polo ativo 

como no polo passivo. No entanto, em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciário 

brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo razoável. Ademais, 

não há garantia de que o Fundo e/ou as Sociedades Investidas obterão resultados favoráveis nas 

demandas judiciais. Tais fatos poderão afetar de forma adversa o desenvolvimento dos negócios 

das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas controladas e, consequentemente, os 

resultados do Fundo e a rentabilidade dos cotistas.  

 

Restrições à negociação de Cotas 

 
Caso as cotas sejam objeto de oferta com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, 

somente poderão ser negociadas em mercados regulamentados, se aplicável, somente depois de 

decorridos 90 (noventa) dias da respectiva data de subscrição.  

 
Amortização e/ou Resgate de Cotas em Ativos Financeiros 

 
O regulamento do Fundo estabelece situações em que as cotas poderão ser amortizadas ou 

resgatadas mediante a entrega, em pagamento, de ativos financeiros. Nessas hipóteses, os cotistas 

poderão encontrar dificuldades para negociar os ativos financeiros.  

 
Resgate e à Liquidez das Cotas 

 

O Fundo, constituído sob forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas cotas a 

qualquer momento. A amortização das Cotas será realizada na medida em que o Fundo tenha 

disponibilidade para tanto, ou na data de liquidação do Fundo. Além disso, o mercado secundário 

de cotas de fundos de investimento é pouco desenvolvido no Brasil, havendo o risco para os 

cotistas que queiram se desfazer dos seus investimentos no Fundo de não conseguir negociar suas 

cotas em mercado secundário em função da potencial ausência de compradores interessados. 

Assim, em razão da baixa liquidez das cotas, os cotistas poderão ter dificuldade em realizar a 

venda das suas cotas e/ou poderão obter preços reduzidos na venda de suas cotas.  

 
Amortização de Cotas 

 

Os recursos gerados pelo Fundo serão provenientes dos rendimentos, dividendos e outras 

bonificações que sejam atribuídas aos valores mobiliários de uma das Sociedades Investidas e ao 

retorno do investimento nas Sociedades Investidas. A capacidade do Fundo de amortizar as cotas 

está condicionada ao recebimento, pelo Fundo, dos recursos acima citados.  

 
Concentração dos Investimentos do Fundo 

 

Os investimentos do Fundo em Valores Mobiliários poderão ser efetuados em um número restrito 

de Sociedades Investidas ou mesmo em uma única Sociedade Investida. O risco associado às 

aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a 
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concentração das aplicações do Fundo em uma única Sociedade Investida, maior será a 

vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de tal Sociedade Investida. O mesmo se aplica no 

caso de a(s) Sociedade(s) Investida(s) investir em um número reduzido ou mesmo em uma única 

sociedade. 

  
Relacionados às Sociedades Investidas e às Sociedades por elas Investidas 

 
Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do investimento pode 

não ser condizente com o esperado pelo cotista. A carteira do Fundo estará concentrada em ativos 

de emissão das Sociedades Investidas, que, por sua vez, poderão ter seu patrimônio concentrado 

em participações societárias em outras sociedades. Embora o Fundo tenha sempre participação no 

processo decisório das respectivas Sociedades Investidas, não há garantias de (i) bom desempenho 

de quaisquer das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas, (ii) solvência das 

Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas e (iii) continuidade das atividades 

das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas. Tais riscos, se materializados, 

podem impactar negativa e significativamente os resultados da carteira do Fundo e o valor das 

cotas. Não obstante a diligência e o cuidado do Comitê de Investimento, do Gestor e do 

Administrador, os pagamentos relativos aos títulos e/ou valores mobiliários de emissão das 

Sociedades Investidas, como dividendos, juros e outras formas de remuneração/bonificação 

podem vir a se frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho operacional da 

respectiva Sociedade Investida e/ou das sociedades por ela investidas, ou, ainda, outros fatores. 

Em tais ocorrências, o Fundo e os seus cotistas poderão experimentar perdas, não havendo 

qualquer garantia ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Não há garantia 

quanto ao desempenho do segmento econômico de atuação de cada Sociedade Investida e/ou de 

sociedades por ela investidas e nem tampouco certeza de que o desempenho de cada uma das 

Sociedades Investidas e/ou de sociedades por ela investidas acompanhe pari passu o desempenho 

médio de seu respectivo segmento. Adicionalmente, ainda que o desempenho das Sociedades 

Investidas e/ou das sociedades por elas investidas acompanhe o desempenho das demais empresas 

de seu respectivo segmento, não há garantia de que o Fundo e os seus cotistas não experimentarão 

perdas, nem certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Em função de diversos 

fatores relacionados ao funcionamento de órgãos públicos de que pode vir a depender o Fundo no 

desempenho de suas operações, não há garantias de que o Fundo conseguirá exercer todos os seus 

direitos de sócio das Sociedades Investidas, ou como adquirente ou alienante de ações ou outros 

valores mobiliários de emissão de tais Sociedades Investidas, nem de que, caso o Fundo consiga 

exercer tais direitos, os efeitos obtidos serão condizentes com os seus direitos originais e/ou 

obtidos no tempo esperado. Tais fatores poderão impactar negativamente a rentabilidade da 

carteira do Fundo. Os investimentos do Fundo poderão ser feitos em sociedades fechadas, as 

quais, embora tenham de adotar as práticas de governança indicadas no regulamento do Fundo, 

não estão obrigadas a observar as mesmas regras que as sociedades abertas relativamente à 

divulgação de suas informações ao mercado e a seus acionistas, o que pode representar uma 

dificuldade para o Fundo quanto (i) ao bom acompanhamento das atividades e resultados das 

Sociedades Investidas e (ii) a correta decisão sobre a liquidação do investimento, o que pode afetar 

o valor da carteira do Fundo e as cotas.  
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Não Realização de Investimentos 
 
Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no 

momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de 

investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não realização dos 

mesmos.  

 
Ambiental 

 
As operações do Fundo, das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas podem 

estar sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e municipais. Essas leis e 

regulamentos ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que o Fundo, as Sociedades 

Investidas e/ou as sociedades por elas investidas, no âmbito de cada empreendimento, incorram 

em custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente o 

desenvolvimento de determinadas atividades, especialmente em regiões ou áreas ambientalmente 

sensíveis. O eventual descumprimento de leis e regulamentos ambientais também pode acarretar 

a imposição de sanções administrativas, cíveis e criminais (tais como multas e indenizações). As 

leis e regulamentos ambientais podem se tornar mais restritivas, sendo que qualquer aumento de 

restrições pode afetar adversamente os negócios do Fundo e a sua rentabilidade. Os fatores 

descritos acima poderão afetar adversamente as atividades do Fundo, das Sociedades Investidas 

e/ou das sociedades por elas investidas e, consequentemente, a rentabilidade dos cotistas. 

Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após o 

início do desenvolvimento de determinada atividade por uma Sociedade Investida ou sociedade 

por ela investida e antes de sua conclusão, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao 

objetivo inicialmente projetado. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo, das 

Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas poderão ser impactados 

adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos cotistas.  

 
Patrimônio Líquido Negativo 

 
As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito pelos 

cotistas, de forma que os cotistas podem ser chamados a realizar aportes adicionais no Fundo, 

inclusive em valores que excedam os constantes de seus respectivos compromissos de 

investimento.  

 
Demais Riscos 

 
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos 

ao seu controle, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras 

aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da 

carteira, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos, os quais, se 

materializados, poderão acarretar perdas ao Fundo e aos cotistas.  
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b. Controles relacionados aos riscos 
 

Os investimentos previstos para o Fundo são predominantemente participações em ativos das 

Sociedades Investidas, a administração do risco dos investimentos, nesse caso, é fazendo parte do 

processo decisório das Sociedades Investidas e exercendo influência efetiva na definição de suas 

políticas estratégicas e administração. 

 

Embora seja mantido sistema de gerenciamento de risco das aplicações do Fundo, não há garantia 

de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os cotistas.  

 

9 Emissões, resgates e amortizações de cotas 
 

A emissão inicial de cotas do Fundo foi de R$ 5.000.000, equivalentes a 5.000.000.000 cotas ao 

preço unitário de R$ 1 (um real).  

 

A distribuição com esforços restritos dessas cotas iniciou-se em 12 de julho de 2016 e encerrou-

se, mediante notificação a Comissão de Valores Mobiliários – CVM., em 29 de dezembro de 

2016, das quais, até 30 de setembro de 2017, foram subscritas e integralizadas 3.268.821.533,98 

cotas, no total de R$ 3.268.821.533,98, da seguinte forma: 

 

 

Data Descrição Valor – R$  Qtde de cotas 

15/07/2016 Valor subscrito 2.605.122 2.605.122.423 

19/12/2016 Valor subscrito 207.107 207.107.211 

20/12/2016 Valor subscrito 426.592 426.591.900 

21/12/2016 Valor subscrito 30.000 30.000.000 

30/09/2017 Total subscrito 3.268.821 3.268.821.534 

18/07/2016 (-) Valor integralizado – Ações da NAI 2.505.122 2.505.122.425 

20/07/2016 (-) Valor integralizado – Espécie 60.000 59.999.998 

31/10/2016 (-) Valor integralizado – Espécie 9.000 9.000.000 

29/11/2016 (-) Valor integralizado – Espécie 11.000 11.000.000 

20/12/2016 (-) Valor integralizado – Espécie 227.107 227.107.211 

22/12/2016 (-) Valor integralizado – Ações da Carvalho 426.592 426.591.900 

23/12/2016 (-) Valor integralizado – Espécie 30.000 30.000.000 

30/09/2017 Total integralizado 3.268.821 3.268.821.534 

30/09/2017 (=) Saldo a integralizar  - - 
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De acordo com o Regulamento do Fundo, novas emissões de cotas serão realizadas se: 

 

a) a Administradora e/ou a Gestora, depois de consultar o Comitê de Investimento, entender 

ser conveniente proceder com a distribuição de novas cotas do Fundo; 

 

b) a Assembleia Geral aprovar a emissão de novas cotas e suas características, inclusive o 

custo da emissão de novas cotas; e 

 

c) As cotas forem integralizadas em (i) moeda corrente nacional, por meio de Transferência 

Eletrônica de Fundos Disponíveis - TED ou por meio dos procedimentos adotados pela 

BMF&BOVESPA ou pela CETIP; ou (ii) ações, debêntures, direitos de subscrição ou 

outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou intercambiáveis por ações das 

Sociedades Investidas, desde que estes direitos e ativos estejam devidamente depositados 

na BM&FBovespa e devidamente avaliadas por meio de um laudo de avaliação preparado 

por uma empresa especializada. 

 

 

As cotas a serem emitidas pelo Fundo após a primeira emissão de cotas poderão ser objeto de 

oferta pública ou de colocação privada direcionadas ao público alvo. No caso de uma colocação 

privada de cotas, as cotas somente poderão ser direcionadas aos cotistas existentes no momento 

da emissão em questão. 

 

Não há previsão de resgate de cotas, salvo no fim do prazo de duração do Fundo ou na sua 

liquidação. No entanto, amortizações parciais de cotas do Fundo poderão ser realizadas, mediante 

aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, sempre que a participação societária detida 

nas Sociedades Investidas seja vendida ou na ocorrência de quaisquer outros eventos que 

impliquem no recebimento pelo Fundo de valores em dinheiro ou o equivalente a valores em 

dinheiro relacionados à propriedade dos ativos do Fundo. 

 

Não ocorrerá amortizações parciais de cotas com a entrega de valores mobiliários ou títulos, salvo 

se aprovados em Assembleia Geral de Cotistas. 

 

Direito de Preferência 

 

Os cotistas que desejem transferir a totalidade ou parte de suas cotas deverão oferecer as 

cotas primeiramente aos outros cotistas, que terão o direito de preferência para adquirir 

as cotas de maneira proporcional à participação detida por eles no patrimônio líquido do 

Fundo na data da oferta. 

 

10 Política de distribuição dos resultados 
 

Os rendimentos são incorporados diariamente à posição dos cotistas. As quantias atribuídas ao 

Fundo a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, declarados em favor das ações de sua 

propriedade e que venham a ser distribuídos a qualquer tempo pelas Sociedades Investidas, serão 

distribuídas aos cotistas de acordo com as seguintes regras: 
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I. o Gestor, com observância das decisões do Comitê de Investimento, deverá distribuir os 

resultados no valor total dos recursos obtidos ou reter parte ou a totalidade dos recursos para seu 

reinvestimento; 

 

II. os valores necessários para cobrir os encargos do Fundo que sejam possíveis de serem 

provisionados devem ser retidos pelo Administrador; 

 

III. qualquer distribuição de resultados abrangerá todas as cotas do Fundo e será feita na mesma 

data a todos os cotistas mediante rateio das quantias sempre em espécie, a serem distribuídas pelo 

número de cotas existentes e serão pagas aos cotistas em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 

do efetivo ingresso dos recursos respectivos no Fundo; e 

 

IV. todas as distribuições de resultados que o Fundo venha a realizar serão feitas considerando, 

proporcionalmente, valores de principal e de rendimento para efeito de recolhimento de imposto 

de renda. Para tanto, tal proporcionalidade será calculada individualmente por cotista. 

 

No exercício findo em 30 de setembro de 2017 não houve distribuição de resultados aos cotistas. 

 

11 Remuneração da administração 
 

a. Taxa de administração e gestão 
 

O Fundo pagará a Administradora, a Gestora e aos respectivos prestadores de serviços de custódia 

de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo e escrituração das cotas do Fundo, 

uma taxa de administração discriminada da seguinte forma: 0,05% (cinco centésimos por cento) 

sobre o patrimônio líquido do Fundo para a Administradora (cuja remuneração abrange, também, 

a prestação de serviços de custódia de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do 

Fundo e escrituração das cotas do Fundo) e 0,123% (cento e vinte e três milésimos por cento) 

sobre o patrimônio líquido do Fundo para a Gestora. 

 

A taxa de administração será provisionada diariamente com base no dia útil imediatamente 

anterior e a soma das provisões será determinada no último dia útil de cada mês e paga todos os 

meses até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. 

 

b. Taxa de performance 
 

O regulamento não prevê a cobrança de taxa de performance em favor da Gestora. 

 

Não serão cobradas taxas de ingresso ou de saída do Fundo. 

 

12 Custódia dos títulos da carteira 
 

Os serviços de custódia dos títulos da carteira do Fundo foram prestados pelo Itaú Unibanco S.A. 

até março de 2017. Atualmente, a custódia é prestada pelo Administrador, conforme faculdade 

prevista no art. 37 da Instrução CVM nº 578. 
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Os serviços de escrituração das cotas do Fundo são prestados pela Itaú Corretora de Valores S.A. 

 
As ações de companhias fechadas em nome do Fundo estão registradas nos livros de registro de 

ações nominativas das respectivas companhias.  

 

Os títulos representativos das operações compromissadas são escriturais e suas custódias 

encontram-se registradas em conta de depósito em nome do Fundo no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – SELIC. 

 

13 Transações com partes relacionadas 
 

No exercício findo em 30 de setembro de 2017, as transações com partes relacionadas resumiam-

se em serviços de gestão e administração prestados ao Fundo pela SCAI Gestora de Recursos 

Ltda. e Geração Futuro Corretora de Valores S.A., respectivamente. 

 

14 Evolução do valor da cota e rentabilidade 
 

A rentabilidade calculada com base na variação da cota e o patrimônio líquido médio do período 

foi o seguinte: 

 

Exercício/Período findo em  

 Valor da cota – R$  Patrimônio 

líquido médio - R$  

Rentabilidade 

(%) 

      

30 de setembro de 2016 1,00007775  2.563.043  0,0078% 

30 de setembro de 2017 1,01181067  3.131.692  1,1732% 

 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 

 

 

15 Despesas incorridas pelo Fundo 
 

Descrição Valor  

% sobre o 

Patrimônio  

Líquido Médio 

    

Taxa de gestão 3.818  0,122% 

Taxa de administração 1.499  0,048% 

Outros serviços contratados pelo Fundo 76  0,002% 

Taxa de fiscalização 72  0,002% 

 

 

16 Divulgação de informações 
 

As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da Administradora, 

assim como junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
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17 Tributação 
 

a) Imposto de renda 
 

De acordo com a Lei nº 11.312/06, os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos fundos de 

investimento em participações, inclusive quando decorrentes da liquidação do Fundo, ficam 

sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% incidente sobre a diferença positiva 

entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas. 

 

No caso de amortização de cotas, o imposto incidirá sobre o valor que exceder o respectivo custo 

de aquisição, sujeito ao Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15%. Da mesma forma, estão 

sujeitos à tributação do imposto de renda, utilizando-se a mesma alíquota, os rendimentos 

auferidos pelos cotistas quando da distribuição de valores pelo Fundo. 

 

Os cotistas residentes ou domiciliados no exterior que detenham, isoladamente, ou em conjunto 

com partes ligadas, conforme definido na referida Lei, até 40% das cotas do Fundo, desde que 

não sediados em países que não tributem a renda ou que a tributem à alíquota máxima inferior a 

20%, estão sujeitos à alíquota de 0% na retenção do Imposto de Renda na Fonte. 

 

b) Imposto sore operações financeiras 
 

O Decreto 6.306/06 determina a incidência de alíquota 0% nas liquidações de operações de 

câmbio contratadas por investidor estrangeiro para ingresso e retorno de recursos no País, 

inclusive por meio de operações simultâneas, utilizados em aplicações nos mercados financeiro e 

de capitais. 

 

Determina também a incidência do IOF à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado 

ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual 

decresce à medida que aumenta o número de dias decorridos entre a aplicação e o resgate das 

quotas, conforme a tabela anexa ao Decreto. Para os resgates efetuados a partir do 30º dia da data 

da aplicação, não há cobrança do IOF.  

 

 

18 Demandas judiciais 
 

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, 

quer destes contra a administração do Fundo. 

 

 

19 Informações adicionais 
 

a) Informamos que a Administradora, no exercício findo em 30 de setembro de 2017, não 

contratou serviços da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes relacionados ao 

Fundo, além dos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que 

preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente 
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determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções 

gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses. 

 

b) A política de divulgação de informações relativas ao Fundo inclui, entre outros, a divulgação 

diária do valor da cota e do patrimônio do Fundo, envio de extrato mensal a cotistas e a 

disponibilização a cotistas de informações diárias, mensais e anuais na sede da 

Administradora. Adicionalmente, a Administradora mantém serviço de atendimento a cotistas 

em suas dependências. 

 

 

20 Alterações regulamentares 
 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 30 de agosto de 2016 a Instrução CVM 

nº 578, que dispõe sobre as regras de constituição, funcionamento e administração dos fundos de 

investimento em participações, e a ICVM nº 579, que dispõe sobre os critérios contábeis de 

reconhecimento, classificação e mensuração de ativos e passivos, assim como os de 

reconhecimento de receitas, apropriação de despesas e divulgação de informações nas 

demonstrações contábeis dos fundos de investimento em participações. 

 

A ICVM 578/16 revogou as Instruções CVM 209/94, 225/94, 236/95, 253/96, 278/98, 363/02, 

368/02, 391/03, 406/04; os arts. 1º, 2,º 5º e 6º da Instrução 435/06; o art. 15 da Instrução 450/07; 

as Instruções 453/07, 460/07, 496/11; os arts. 2º e 4º da Instrução 498/11; as Instruções 501/11, 

535/13, 540/13. O prazo de adaptação à ICVM 578 e 579 é de 12 (doze) meses e aos períodos 

contábeis iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017, respectivamente. 

 

21 Alterações estatutárias 
 

a) Em Assembleia Geral de Cotistas de 27 de outubro de 2016 foi aprovado que o Fundo fosse 

avalista em determinadas operações celebradas por empreendimentos detidos por algumas de 

suas Companhias Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

Cia Investida Operação 

Garantia Prazo Inst. 

Bancária (*) Custo 
Valor 

       

Porto Velho 

Shopping S.A. 

Contrato de Compra e 

Venda de Energia 

Garantia 

Corporativa 
Até 2 anos - - R$ 397 

CB Shopping S.A. 
Contrato de Build, 

Operate and Transfer 
Fiança Bancária Até 5 anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 
2,40% R$ 1.875 

CL Emp. 

Participações S.A. 

Contrato de 

Financiamento 

Fiança Bancária 

(**) 
Até 2 anos 

Banco 

Santander 

S.A. 

2,20% Até R$ 12.818 

       

Total      Até R$ 15.090 
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(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 

(**) Nesta garantia prestada pelo Fundo há cláusula de solidariedade. 

 

A deliberação acima foi divulgada em Fato Relevante de 6 de março de 2017. 

 

b) Em Assembleia Geral de Cotistas de 23 de dezembro de 2016, foram deliberadas: (i) 

alteração da denominação social do Fundo para Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de 

Investimento em Participações Multiestratégia; (ii) a adaptação do Regulamento do Fundo 

às previsões contidas nas Instruções CVM nº 578/2016 e 579/2016; (iii) em conformidade 

com a adaptação, a inclusão no Regulamento da possibilidade de dispensa de custódia para 

os investimentos do Fundo, quando cumprido os requisitos dos Artigos 37 e seguintes da 

Instrução CVM nº 578/2016, bem como autorizar a Administradora a destituir prestador de 

serviço de custódia do Fundo, Itaú Unibanco S.A.; (iv) a alteração da denominação social da 

Gestora no Regulamento do Fundo; (v) a alteração do prazo de duração do Fundo para 30 

(trinta) anos, do período de investimento do Fundo para 20 (vinte) anos, a contar da data da 

assinatura do primeiro Boletim de Subscrição, e do período de desinvestimento, que começa 

após o término do Período de Investimento e perdura até o término do Prazo de Duração do 

Fundo; (vi) a eleição de novos membros, para complementar, com os atuais membros, o 

Comitê de Investimento do Fundo. O novo Regulamento entrou em vigor na mesma data da 

Assembleia. 

 

c) Em Assembleia Geral de Cotistas de 2 de março de 2017 foi aprovado que o Fundo fosse 

avalista em determinadas operações celebradas por empreendimentos detidos por algumas de 

suas Companhias Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

Cia Investida Operação 

Garantia Prazo Inst. 

Bancária (*) Custo 
Valor 

       

SPE Mônaco 

Participações S.A 
Linha de Crédito Fiança Bancária Até 5 anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 

110% 

do CDI 
R$ 75.700 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 
 

22 Eventos subsequentes 

 
a) Após o encerramento do período findo em 30 de setembro de 2017, o Fundo realizou 

adiantamentos para futuro aumento de capital em algumas de suas Sociedades Investidas, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Data Companhia Investida Valor   

02.10.2017 Ancar Ivanhoe Campinas S.A 2.000  

02.10.2017 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500  

02.10.2017 CB Shopping S.A 1.700  

02.10.2017 CE Shopping S.A 1.000  

11.10.2017 BG Empreendimentos Imobiliários S.A 500  

06.11.2017 CL Empreendimentos e Participações S.A 600  
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06.11.2017 CB Shopping S.A 1.000  

06.11.2017 CE Shopping S.A 1.000  

04.12.2017 NAI Campinas Participações S.A. 7.000  

04.12.2017 CL Empreendimentos e Participações S.A 800  

04.12.2017 CB Shopping S.A 1.400  

04.12.2017 Via Shopping Empreendimentos e Participações S.A 400  

04.12.2017 BG Empreendimentos Imobiliários S.A 1.000  

08.01.2018 CB Shopping S.A 1.500  

08.01.2018 CE Shopping S.A 8.000  

08.01.2018 BG Empreendimentos Imobiliários S.A 500  

05.02.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 2.000  

05.02.2018 CB Shopping S.A 1.500  

05.02.2018 CE Shopping S.A 2.000  

05.03.2018 CB Shopping S.A 1.000  

05.04.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 800  

05.04.2018 CB Shopping S.A 1.500  

02.05.2018 CB Shopping S.A 1.500  

01.06.2018 CB Shopping S.A 1.000  

01.06.2018 SPE San Martin Shopping S.A 600  

02.07.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500  

02.07.2018 CB Shopping S.A 1.600  

02.07.2018 Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias S.A. 50  

02.07.2018 SPE San Martin Shopping S.A 150  

01.08.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500  

01.08.2018 CB Shopping S.A 2.500  

03.09.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500  

03.09.2018 CB Shopping S.A 2.500  

26.09.2018 Porto Velho Shopping S.A. 9.000  

28.09.2018 Ancar Ivanhoe Barra S.A. 3.100  

01.10.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500  

01.11.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.000  

01.11.2018 CB Shopping S.A 300  

03.12.2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.000  

03.12.2018 CB Shopping S.A 1.500  

20.12.2018 Via Shopping Empreendimentos e Participações S.A 1.588  

20.12.2018 Porto Velho Shopping S.A. 4.993  

20.12.2018 SN Shopping S.A. 1.407  

20.12.2018 São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A. 826  

20.12.2018 SPE Fortaleza Shopping Center S.A. 5.807  

20.12.2018 Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A. 941  

20.12.2018 Ancar IC S.A. 500  

02.01.2019 CL Empreendimentos e Participações S.A. 1.000  

02.01.2019 CB Shopping S.A. 1.800  

01.02.2019 CL Empreendimentos e Participações S.A. 1.000  

01.02.2019 CB Shopping S.A. 1.500  

Total  91.862  

 

b) Em 02 de outubro de 2017, por conta das alterações promovidas pelas Instruções CVM nºs 

578 e 579 e considerando a interpretação do Administrador acerca da estrutura e essência 
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econômica do Fundo, o mesmo foi categorizado como “Entidade para Investimentos”. 

 

A partir da categorização supracitada, o Fundo passou avaliar os seus investimentos em ações 

de Sociedades Investidas pelo valor justo em substituição ao custo de aquisição. Esta 

adequação da avaliação da carteira de ações foi realizada com base em laudo elaborado por 

empresa especializada e independente e trouxe um impacto positivo de R$ 202.577.458,81, 

representando uma rentabilidade de 6,15% sobre a carteira de ações. 

 

c) Em 03 de outubro de 2017, houve uma Assembleia Geral de Cotistas aprovando a alteração 

da composição do Comitê de Investimentos, a eleição e reeleição de determinados membros 

e respectivos suplentes, a destituição de determinados membros e que o Fundo fosse 

garantidor em determinada operação celebrada por uma de suas Sociedades Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

Cia Investida Operação Garantia Prazo Custo Valor  

       

Ancar IC S.A. 
Contrato de 

Empréstimo 
Penhor de ações 

5 (cinco) anos a contar da 

assinatura do contrato de 

empréstimo 

100% do CDI  R$ 60.300  

       

 

d) Em Assembleia Geral de Cotistas de 18 de dezembro de 2017 foi aprovado que o Fundo fosse 

garantidor em determinadas operações celebradas algumas de suas Sociedades Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

Sociedade 

Investida Operação Garantias Prazo Valor  

      

Ancar Ivanhoe Barra 

S.A 

Compra e Venda de 

Ações  

Garantia fidejussória, 

penhor de ações e contra 

garantias às garantias que o 

vendedor prestou a 

determinados bancos numa 

operação de financiamento 

Enquanto as 

garantias do 

vendedor 

estejam em 

vigor 

Preço de aquisição e preço 

adicional, contra garantia da 

participação do vendedor junto 

ao financiamento contratado e 

carta de fiança do vendedor 

vinculada ao financiamento 

 

SPE Mônaco 

Participações S.A. 
Linha de Crédito Fianças bancárias  

Até o final do 

prazo das 

fianças 

bancárias 

Até R$ 75.700  

      

 

e) Em Assembleia Geral de Cotistas de 27 de dezembro de 2017, foram aprovadas alterações no 

Regulamento do Fundo e sua respectiva consolidação. 

 

f) Em Assembleia Geral de Cotistas de 24 de janeiro de 2018, foi aprovada a 2ª emissão de 

Cotas do Fundo, através de uma oferta privada, isto é, sem registro perante à CVM, observada 
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a legislação e a regulamentação em vigor, destinada ao Público Alvo do Fundo, no montante 

total de R$ 13.000. Neste sentido, seriam emitidas até 11.874.789,91 cotas, cujo preço de 

emissão foi de R$ 1,09475621. 

 

g) Entre 26 de janeiro de 2018 e 1 de fevereiro de 2018, os cotistas do Fundo subscreveram e 

integralizaram 11.874.789,91 novas cotas, no montante de R$ 13.000, todas referentes à 2ª 

emissão de Cotas do Fundo. 

 

h) Em Assembleia Geral de Cotistas de 01 de março de 2018 foi aprovado que o Fundo fosse 

garantidor em determinadas operações celebradas algumas de suas Sociedades Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

Cia Investida Operação Garantia Prazo Custo Valor  

       

São Marcos 

Empreendimentos 

Imobiliários S.A. e 

Ancar Ivanhoe 

Barra S.A. 

Contrato de Empréstimo Penhor de ações 

5 (cinco) anos a 

contar da 

assinatura do 

contrato de 

empréstimo 

100% do CDI  R$ 150  

       

 

i) Em 12 de abril de 2018, a Administradora do Fundo teve sua razão social alterada para Genial 

Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. 

 

j) Em 17 de maio de 2018, houve uma Assembleia Geral de Cotistas aprovando que o Fundo 

fosse garantidor em determinada operação celebrada por uma de suas Sociedades Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

 

 

Cia Investida Operação Garantia Vencimento Custo Valor  

       

NAI Campinas 

Participações S.A. 

Certificado de Recebíveis 

Imobiliários 

Alienação fiduciária de 

ações 

20 de outubro 

de 2023 
7,50% a.a.  R$ 85.000  

       

 

k) Em Assembleia Geral de Cotistas de 30 de novembro de 2018, foi aprovada a 3ª emissão de 

Cotas do Fundo, através de uma oferta privada, isto é, sem registro perante à CVM, observada 

a legislação e a regulamentação em vigor, destinada ao Público Alvo do Fundo, no montante 

total de R$ 14.962. Neste sentido, seriam emitidas até 13.093.971,42 cotas, cujo preço de 

emissão foi de R$ 1,14263791. 

 

l) Em 20 de dezembro de 2018, os cotistas do Fundo subscreveram e integralizaram 

13.093.971,42 novas cotas, no montante de R$ 14.962, todas referentes à 3ª emissão de Cotas 

do Fundo. 
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m) Em Assembleia Geral de Cotistas de 23 de janeiro de 2019 foi aprovado que o Fundo fosse 

avalista em determinadas operações celebradas por empreendimentos detidos por algumas de 

suas Companhias Investidas. 

 

Seguem abaixo as características das operações em que o Fundo figura como garantidor: 

 

Cia Investida Operação Garantia Prazo 

Inst. 

Bancária (*) Custo Valor 

Sado 

devedor 

        

SPE Mônaco 

Participações S.A 
Linha de Crédito Fiança Bancária Até 5 anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 

110% 

do CDI 
R$ 75.700 R$ 30.500 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 
 

 

n) Em Assembleia Geral de Cotistas de 22 de fevereiro de 2019, foram deliberados: (i) a 

alteração do exercício social de setembro para março de cada ano, a partir do exercício findo 

em 31 de dezembro de 2018; (ii) a transferência da administração fiduciária do Fundo, a partir 

do fechamento de 15 de março de 2019, para Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo. 
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Aos Cotistas e à Administradora 
Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de  
Investimento em Participações Multiestratégia 
(Administrado pela Genial Investimentos  
Corretora de Valores Mobiliários S.A.) 
 
 
 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras do Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia ("Fundo"), que compreendem a demonstração da posição financeira em 
31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 1º de outubro a 31 dezembro de 
2018, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira d0 Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2018, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em participações. 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfase 

 
Alienação fiduciária e penhor das ações de companhias investidas 
 
Conforme descrito na Nota 5 às demonstrações financeiras, foi aprovado pelos cotistas a alienação 
fiduciária e penhor de ações do capital de companhias investidas detidas pelo Fundo, como garantia dos 
recursos obtidos pelas referidas investidas através de financiamentos bancários. Nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse assunto. 
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Principais Assuntos de Auditoria 

 
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento  
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do  
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa  
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação  
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,  
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
 
 
 
 
 
 

Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria 

   
Valor justo dos investimentos (Nota 5)  
   
A carteira de aplicações do Fundo está composta 
substancialmente por ações de companhias de 
capital fechado, as quais são precificadas ao valor 
justo, por meio de modelos desenvolvidos por 
especialistas externos e aprovados pela 
Administração do Fundo. 
 
A mensuração do valor justo é uma área que inclui 
subjetividade, uma vez que depende de técnicas de 
avaliação realizadas com base em modelos que 
envolvem premissas da Administração para 
valorização de instrumentos financeiros com pouca 
liquidez e sem mercado ativo. 
 
Essa foi uma área de foco em nossa auditoria, uma 
vez que o uso de diferentes técnicas de avaliação e 
premissas poderia produzir estimativas de valor 
justo significativamente diferentes. 

Realizamos o entendimento dos principais 
processos estabelecidos para valorização desses 
instrumentos financeiros, bem como a aprovação 
dos modelos e de suas divulgações. 
 
Analisamos a metodologia de valorização desses 
instrumentos financeiros e as premissas adotadas 
pela Administração, mediante a comparação com 
metodologias e premissas observáveis no mercado. 
 
Adicionalmente, reexecutamos a valorização 
dessas aplicações. 
 
Consideramos que os critérios e as premissas 
adotados pela Administração na mensuração do 
valor justo desses instrumentos financeiros são 
razoáveis e consistentes com as divulgações em 
notas explicativas. 

   
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 
A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento 
em participações e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Assuntos 

Porque  
é um PAA 

Como o  
assunto foi 
conduzido 
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras. A 
continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa 
dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo. 
 
Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma 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 demonstrações financeiras, 

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 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 representações 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 do Fundo. 

 
• 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 Administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em 
continuidade operacional. 
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações, e se as demonstrações financeiras 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. 
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
 
Rio de Janeiro, 26 de julho de 2019 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Claudia Eliza Medeiros de Miranda 
Contadora CRC 1RJ087128/O-0 
 



Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ: 18.861.074/0001-88

(Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstração da posição financeiras em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2018 30 de setembro de 2018

% sobre o % sobre o

Custo Valor patrimônio Custo Valor patrimônio

Nota Tipo Quantidade total atual líquido Quantidade total atual líquido

Disponibilidades

Banco Itaú Unibanco S.A. 2                      -                 2                      -                 

Cotas de fundo

Renda Fixa:

Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 5 (a) 508.121                22.656           22.873             0,62           629.152             27.173           27.903            0,74           

Valores mobiliários de renda variável 5 (b) Conversão

Ações de companhia fechada: 3.429.027     3.642.626        99,50         3.386.184     3.702.445       98,75         

CE Shopping S.A ON 435.481.423         485.524         478.585           13,07         435.481.423      485.524         515.596          13,75         

São Marcos Empreendimentos Imob. S.A ON 18.403.361.127    306.640         364.655           9,96           18.362.145.996 305.814         365.599          9,75           

Ancar IC S.A ON 765.013.297         228.310         347.140           9,48           763.864.769      227.810         329.681          8,79           

Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A. ON 229.446.563         291.247         305.252           8,34           228.764.514      290.306         313.679          8,37           

SBBRAST Participações S.A. ON 408.279.705         298.651         281.838           7,70           411.040.994      300.671         311.470          8,31           

SN Shopping S.A. ON 37.276.162           259.592         301.874           8,25           37.102.965        258.185         299.003          7,98           

Porto Velho Shopping S.A. ON 156.721.181         270.719         304.394           8,32           149.388.305      256.726         290.590          7,75           

NAI Campinas Participações S.A. ON 167.327.337         253.689         263.522           7,20           167.327.337      253.689         260.188          6,94           

SPE Fortaleza Shopping S.A. ON 229.714.596         175.690         175.769           4,80           222.795.083      169.882         185.723          4,95           

Ancar Ivanhoe Downtown S.A. ON 182.738.288         182.738         155.793           4,26           182.738.288      182.738         159.835          4,26           

SPE Mônaco Participações S.A. ON 46.788.586           121.289         129.730           3,54           46.788.586        121.289         133.890          3,57           

Via Shopping Empreendimentos e Part. S.A. ON 5.184.662             100.616         118.922           3,25           5.114.699          99.028           114.692          3,06           

CL Empreendimentos e Participações S.A. ON 38.089.271           132.157         113.096           3,09           36.496.965        127.157         114.210          3,05           

BG Empreendimentos Imobiliários S.A. ON 111.855.678         81.207           101.870           2,78           111.855.678      81.207           102.374          2,73           

CB Shopping S.A. ON 108.136.935         98.932           73.813             2,02           92.150.671        88.032           72.362            1,93           

SPE Andrios Empreendimentos Imob. S.A. ON 40.858.574           60.821           57.827             1,58           40.858.574        60.821           61.472            1,64           

Country Shopping S.A. ON 7.494.923             50.043           48.418             1,32           7.494.923          50.043           46.659            1,24           

Parque das Bandeiras Incorporações Imob. S.A ON 17.120.138           18.589           16.027             0,44           17.066.745        18.539           15.992            0,43           

Ancar Ivanhoe Barra S.A. ON 152.185                3.200             3.737               0,10           99.999               100                9.042              0,24           

SPE San Martin Shopping S.A. ON 18.084.058           9.373             364                  0,01           13.577.279        8.623             388                  0,01           

Valor a receber 6 -                   -                 23.500            0,63           

Adiantamento para futuro aumento de capital

CB Shopping S.A. -                   -            9.100              0,24           

Parque das Bandeiras Incorporações Imob. S.A. -                   -            50                    0,00           

SPE San Martin Shopping S.A. -                   -            750                  0,02           

CL Empreendimentos e Participações S.A. -                   -            1.500              0,04           

Porto Velho Shopping S.A. -                   -            9.000              0,24           

Ancar Ivanhoe Barra S.A. -                   -            3.100              0,08           

Valores a pagar (4.728)             (0,13)         (4.682)             (0,12)         

Taxa de gestão (366)                (0,01)         (337)                (0,01)         

Taxa de administração (154)                (0,00)         (137)                (0,00)         

Compra de ações a pagar - Country Shopping S.A. (4.208)             (0,11)         (4.208)             (0,11)         

Patrimônio líquido 3.660.773        100,00       3.749.168       100,00       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. #REF! (0)                    

Aplicações/especificações
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CNPJ: 18.861.074/0001-88

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstração do resultado do exercício 

Período de 1 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)

Período de Exercício 

01.10.2018 findo em

Nota 31.12.2018 30.09.2018

Cotas de fundos

Resultado com aplicações em cotas de fundos 381                     2.476                  

Ações (101.989)             230.335              

Ajuste a valor justo 5 (b) (102.580)             114.152              

Dividendos de companias investidas 591                     116.183              

Despesas (1.748)                 (6.629)                 

Taxa de gestão (1.135)                 (4.381)                 

Taxa de administração (512)                    (1.794)                 

Publicações e correspondências -                          (16)                      

Auditoria e custódia (6)                        (18)                      

Serviços contratados pelo Fundo (72)                      (204)                    

Taxa de fiscalização (17)                      (66)                      

Despesas diversas (6)                        (150)                    

Resultado do exercício (103.356)             226.182              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia

(Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.)
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CNPJ: 18.861.074/0001-88

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstração de resultado abrangente

Período de 1 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)

Período de Exercício 

01.10.2018 findo em

31.12.2018 30.09.2018

Resultado do exercício (103.356)             226.182              

Outros ajustes abrangentes -                          -                          

Total do resultado abrangente (103.356)             226.182              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia

(Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.)
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CNPJ: 18.861.074/0001-88

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Período de 1 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais, exceto os valores das cotas)

Cotas Lucros

Nota integralizadas acumulados Total

Em 30 de setembro de 2017 3.268.821.533,98 cotas a R$ 1,01181067 3.268.822        38.587             3.307.409  

Integralização de cotas (2ª emissão) 11.874.789,91 cotas 9 13.000             13.000       

Ajuste de abertura - avaliação ao valor justo 2 202.577           202.577     

Lucro líquido do exercício 226.182           226.182     

Em 30 de setembro de 2018 3.280.696.323,89 cotas a R$ 1,1427963 3.281.822        467.347           3.749.168  

Integralização de cotas (3ª emissão) 13.093.971,42 cotas 9 14.961             14.961       

Prejuízo do exercício (103.356)         (103.356)    

Em 31 de dezembro de 2018 3.293.790.295,31 cotas a R$ 1,11141668 3.296.783        363.991           3.660.773  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia

(Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.)
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CNPJ: 18.861.074/0001-88

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Demonstração dos fluxos de caixa (método direto)

Período de 1 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de Reais)

Período de Exercício 

01.10.2018 findo em

Nota 31.12.2018 30.09.2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Recebimento de dividendos 591              116.183         

Recebimento de redução de capital 2.100           2.541             

Pagamento de despesas de consultoria (72)               (204)               

Pagamento de taxa de gestão (1.106)          (4.367)            

Pagamento de taxa de administração (495)             (1.808)            

Pagamento de taxa de fiscalização CVM (17)               (66)                 

Outros recebimentos (pagamentos) operacionais (11)               (184)               

Caixa líquido das atividades operacionais 990              112.095         

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aplicação e resgate de cotas de fundo de renda fixa 5.410           (5.961)            

Adiantamentos para futuro aumento de capital 6 (21.362)        (65.200)          

Integralização exercício anterior - companhia fechada -                   (8.000)            

Compra de ações de companhia fechada 5 -                   (45.936)          

Caixa líquido das atividades de investimento (15.952)        (125.097)        

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Integralização de cotas 14.962         13.000           

Caixa líquido das atividades de financiamento 14.962         13.000           

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa -                   (2)                   

Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício 2                  2                    

Caixa e equivalentes de caixa - final do exercício 2                  -                     

Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia 

(Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.)
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1 Contexto operacional 
 
O Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia (“Fundo”), foi constituído sob a forma de condomínio fechado e iniciou 
suas operações em 15 de julho de 2016, através do aporte inicial de seus cotistas, no valor 
de R$ 2.505.122, em ações ordinárias de emissão da NAI Holdings S.A. (“NAI”) que 
foram avaliadas pelo seu valor de mercado, determinado em laudo elaborado por 
empresa independente especializada.  
 
Em 20 de julho de 2016, 31 de outubro de 2016, 29 de novembro de 2016 e 20 de 
dezembro de 2016, os cotistas do Fundo à época aportaram recursos nos montantes de 
R$ 60.000, R$ 9.000, R$ 11.000 e R$ 227.107, respectivamente, cada um na respectiva 
participação. 
 
Em 22 de dezembro de 2016, houve o ingresso de novos cotistas no Fundo, através do 
aporte, no valor de R$ 426.592, em ações ordinárias de emissão da Carvalho Holdings 
S.A. (“Carvalho”) que foram avaliadas pelo seu valor de mercado, determinado em laudo 
elaborado por empresa independente especializada. 
 
Em 23 de dezembro de 2016, os cotistas do Fundo aportaram recursos no montante de 
R$ 30.000, cada um na respectiva participação. 
 
No exercício findo em 30 de setembro de 2018, os cotistas do Fundo aportam recursos 
no montante de R$ 13.000, cada um na respectiva participação. 
 
Em 20 de dezembro de 2018, os cotistas do Fundo aportaram recursos no montante de 
R$ 14.961, cada um na respectiva participação. 
 
O Fundo possui prazo de duração de 30 (trinta) anos contados da data da data de início 
do Fundo, podendo ser prorrogado, se aprovado em Assembleia Geral de Cotistas. 
 
Durante os 20 (vinte) primeiros anos, a partir da data da primeira subscrição das cotas 
da primeira emissão, podendo ser prorrogado a exclusivo critério da maioria dos cotistas 
por um período adicional de até 10 (dez) anos, o Fundo buscará investimentos em ações, 
bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários 
conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de sociedades e/ou companhias que 
detenham empreendimentos ou atuem diretamente em atividades de aquisição, 
gerenciamento e/ou desenvolvimento de shopping centers no Brasil (“Sociedades 
Investidas”, “Ativos Alvos” e “Período de Investimento”), e os 10 (dez) anos 
remanescentes serão destinados ao desinvestimento e liquidação destes ativos ("Período 
de Desinvestimento").  
 
O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização, em longo prazo, do 
capital investido mediante a aquisição preponderantemente de Ativos Alvo, participando 
do processo decisório das Sociedades Investidas, com efetiva influência na definição de 
sua política estratégica e na sua gestão. 
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A gestão da carteira do Fundo é realizada pela SCAI Gestora de Recursos Ltda. 
(“Gestora”). 
 
O Fundo conta com um Comitê de Investimentos (“Comitê”), composto por, no mínimo 
3 (três) membros, devidamente aprovados pela Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, 
selecionados entre pessoas de notável conhecimento e reputação incontestável, incluindo 
empregados, diretores e representantes dos cotistas e de suas afiliadas, e se reunirá pelo 
menos trimestralmente ou de acordo com a frequência que os membros do Comitê 
considerem necessárias. 
 
Compete ao Comitê: 
 

(a) Alteração ou modificação do regulamento que afete de forma desproporcional os 
direitos de um cotista (quando comparado com todos os demais cotistas); 
 

(b) Operação com afiliadas que não seja feita em condições de mercado; 
 

(c) Mudança na estrutura tributária ou na classificação do Fundo que se espere, de 
forma razoável, causar um impacto adverso relevante em um dado cotista (exceto 
na medida em que tal cotista seja devidamente compensado por tal impacto); 
 

(d) Mudança no objetivo do Fundo; e 
 

(e) Endividamento por uma Sociedade Investida controlada pelo Fundo sempre que, 
no momento ou imediatamente após a formalização do endividamento e da 
aplicação dos recursos provenientes de tal endividamento, a razão entre o valor 
do empréstimo e valor dos ativos do Fundo exceda 60% (sessenta por cento). 

 
O Fundo tem como público alvo exclusivamente investidores profissionais, residentes ou 
domiciliados no Brasil ou no exterior, conforme definido no artigo 9-A da Instrução CVM 
nº 539, de 13 de novembro de 2013.  
 
Os investimentos em fundos não são garantidos pela Genial Investimentos Corretora de 
Valores Mobiliários S.A. (“Administradora”), pela Gestora ou por qualquer mecanismo 
de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”). Os cotistas estão 
expostos à possibilidade de serem chamados a aportar recursos nas situações em que o 
patrimônio líquido do Fundo se torne negativo. 
 
 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento em participações, 
especificamente nas Instruções CVM nº 578/16 e CVM nº 579/16, e demais orientações 
emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
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De acordo com as Instruções CVM 578/16 e 579/16, as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis aos fundos de investimentos em participações foram alteradas na data 
de sua publicação, aplicando-se aos períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2017.  
 
Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizados premissas e 
julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como 
avaliação dos investimentos. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses 
ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes 
dos estimados. 
 
Em 02 de outubro de 2017, por conta das alterações promovidas pelas Instruções CVM 
nºs 578 e 579/16 e considerando a interpretação da Administradora acerca da estrutura 
e essência econômica do Fundo, o mesmo foi categorizado como “Entidade de 
Investimentos”, considerando que a constituição do Fundo teve a intenção de (i) acessar 
o mercado de capitais brasileiro com vistas à captação de recursos a serem utilizados na 
expansão dos negócios dos cotistas no Brasil; (ii) obter retornos sobre os capitais 
investidos por meio de renda (distribuição de dividendos das empresas investidas) e de 
apreciação do capital (valorização dos imóveis e dos estabelecimentos comerciais 
investidos); e (iii) realizar o desinvestimento quando da sua maturação.  O referido 
modelo de negócios, caracteriza o Fundo como entidade de investimento e o distancia 
das entidades de não investimento.    

 
A partir da categorização supracitada o Fundo passou avaliar os seus investimentos em 
ações de Sociedades Investidas pelo valor justo em substituição ao custo de aquisição. 
Esta adequação da avaliação da carteira de ações foi realizada com base em laudo 
elaborado por empresa especializada e independente e trouxe um impacto positivo de R$ 
202.577, representando uma rentabilidade de 6,15% sobre a carteira de ações. 
  
O Fundo, atendendo às definições estipuladas pela Instrução CVM nº579/16, está 
qualificado como entidade de investimento, possui investimentos em entidades 
controladas e elabora exclusivamente suas demonstrações financeiras individuais, sem a 
necessidade de consolidar seus investimentos, uma vez que os investimentos estão 
apresentados ao seu valor justo em 31 de dezembro de 2018 e 30 de setembro de 2018. 
 
Essas demonstrações financeiras estão sendo apresentadas para o período de 1 de 
outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, em comparativo com exercício findo em 30 
de setembro de 2018, em função da alteração do exercício social do Fundo, de setembro 
para dezembro de cada ano, a partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
conforme deliberado em Assembleia Geral de Cotistas de 22 de fevereiro de 2019. 
 
Aprovação das demonstrações financeiras: 
 
Em 26 de julho de 2019, as demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
Administradora do Fundo. 
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3 Descrição das principais práticas contábeis 
 
Apuração do resultado 

 
As receitas e despesas são apurados em conformidade com o regime contábil de 
competência. 
 
Cotas de fundos  
 
As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado 
diariamente pela variação no valor da cota informada pelo administrador do respectivo 
fundo de investimento. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de 
investimento estão apresentadas em “Resultado com aplicações em cotas de fundos”. 
 

Ações 

 

(a) Ações sem cotação de mercado 

 

As ações sem cotação de mercado estão registradas por seu valor justo, conforme previsto 

no Regulamento do Fundo e na Instrução CVM nº579/16.  

 
Adiantamentos para futuro aumento de capital  

 
Os adiantamentos para futuros aumentos de capital (“AFAC”) são registrados no 
momento em que o Fundo disponibiliza os recursos às Sociedades Investidas. Os AFACs 
permanecem no ativo com essa rubrica até que ocorra a integralização do capital, 
gerando a emissão de novas ações na Sociedade Investida. Essa integralização deve 
ocorrer até a próxima Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Sociedade Investida. 

 

4 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras do Fundo são apresentadas em reais, moeda do principal 
ambiente econômico funcional e de apresentação, e todos os valores são apresentados 
em reais, exceto quando indicado de outra forma. 
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5 Títulos e valores mobiliários 
 
Composição da carteira 
 
Os títulos e valores mobiliários estão assim classificados: 
Títulos   Valor justo 

   
Cotas de fundo (a)  22.873 

   

Valores mobiliários de renda variável:   

Ações de companhias fechadas (b)  3.642.626 

   
Total  3.665.499 

   

 

(a) Cotas do fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI, classificado na categoria de Renda Fixa, cujo benchmark 

é o Certificado de Depósito Interbancário – CDI, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. 

 
(b)  Ações de companhias fechadas: 

 

CE Shopping S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 
Incorporação da Ancar Ivanhoe 

Campinas S.A 
- - 425.195.206 473.524 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (9.172) 425.195.206 473.524 464.352 

30/04/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
10.286.217 12.000 435.481.423 485.524 476.352 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 39.244 435.481.423 485.524 515.596 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (37.011) 435.481.423 485.524 478.585 

       

São Marcos Empreendimentos Imob. S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 27.945.677.709 488.551 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 42.836 27.945.677.709 488.551 531.388 

31/10/17 
Cisão e incorporação parcial pela 

Ancar Ivanhoe Downtown S.A. 

(9.583.531.713

) 
(182.737) 18.362.145.996 305.814 348.651 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 16.949 18.362.145.996 305.814 365.599 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFAC 
41.215.131 826 18.403.361.127 306.640 366.425 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (1.770) 18.403.361.127 306.640 364.655 
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Ancar IC S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 1.291.846.399 410.363 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 81.759 1.291.846.399 410.363 492.122 

31/10/17 
Cisão e incorporação parcial pela 

SN Shopping S.A. 
(527.981.630) (182.553) 763.864.769 227.810 309.569 

31/10/17 Atualização valor justo - (18.579) 763.864.769 227.810 290.990 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 38.691 763.864.769 227.810 329.681 

31/12/18 
Aumento de capital - Conversão de 

AFAC 
1.148.528 500 765.013.297 225.310 330.181 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 16.959 765.013.297 228.310 347.140 

       

Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 228.764.514 290.306 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 21.727 228.764.514 290.306 312.033 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 1.646 228.764.514 290.306 313.679 

31/12/18 
Aumento de capital - Conversão de 

AFAC 
682.049 941 229.446.563 291.247 314.619 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (9.367) 229.446.563 291.247 305.252 

       

SBBRAST Participações S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 414.382.368 303.115 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 6.248 414.382.368 303.115 309.363 

29/06/18 Redução de Capital (3.341.374) (2.541) 411.040.994 300.671 306.822 

29/06/18 
Resultado com a redução de 

capital 
- 97 411.040.994 300.671 306.919 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 4.551 411.040.994 300.671 311.470 

31/10/18 Redução de Capital (2.761.289) (2.100) 408.279.705 298.651 309.370 

31/10/18 
Resultado com a redução de 

capital 
- 80 408.279.705 298.651 309.450 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (27.612) 408.279.705 298.651 281.838 
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SN Shopping S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 7.402.962 47.162 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 6.183 7.402.962 47.162 53.345 

31/10/17 
Incorporação da parcela cindida 

da Ancar IC S.A.  
25.236.109 182.553 37.102.965 229.716 235.899 

31/10/17 
Incorporação da PB4 Empreend. e 

Participações S.A. 
4.463.894 32.291 37.102.965 262.007 268.189 

31/10/17 Efeito AVJ - PB4 - (3.822) 37.102.965 258.185 268.189 

31/10/17 Atualização valor justo - 14.757 37.102.965 258.185 282.946 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 16.057 37.102.965 258.185 299.003 

31/12/18 
Aumento de capital - Conversão de 

AFAC 
173.197 1.407 37.276.162 259.592 300.410 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 1.464 37.276.162 259.592 301.874 

       

PB4 Empreendimentos e Participações S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 23.385.695 28.469 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 3.699 23.385.695 28.469 32.168 

31/10/17 
Incorporação pela SN Shopping 

S.A. 
(23.385.695) (32.291) - - (123) 

31/10/17 Atualização valor justo - 123 - - - 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- - - - - 

       

Porto Velho Shopping S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 149.388.305 256.726 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 15.727 149.388.305 256.726 272.453 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 18.137 149.388.305 256.726 290.590 

31/12/18 
Aumento de capital - Conversão de 

AFAC 
7.332.876 13.993 156.721.181 270.719 304.583 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (189) 156.721.181 270.719 304.394 
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NAI Campinas Participações S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 103.531.672 150.251 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (8.917) 103.531.672 150.251 141.334 

30/11/17 
Incorporação da Ancar Ivanhoe 

Campinas S.A 
59.316.935 81.359 162.848.607 231.610 222.693 

30/11/17 Atualização valor justo - 667 162.848.607 246.689 223.361 

21/05/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
4.478.730 7.000 167.327.337 253.689 230.361 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 29.828 167.327.337 253.689 260.188 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 3.334 167.327.337 253.689 263.522 

       

Ancar Ivanhoe Campinas S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 110.001.763 94.438 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (14.412) 110.001.763 94.438 80.026 

30/11/17 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
2.708.866 2.000 112.710.629 96.438 82.026 

30/11/17 
Incorporação pela NAI Campinas 

Participações S.A 
(112.710.629) (81.359) - - 667 

30/11/17 Atualização valor justo  (667) - - - 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- - - - - 

       

SPE Fortaleza Shopping S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 222.795.083 169.882 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 11.193 222.795.083 169.882 181.075 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 4.648 222.795.083 169.882 185.723 

31/12/18 
Aumento de capital - Conversão de 

AFAC 
6.919.513 5.807 229.714.596 175.690 191.530 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (15.761) 229.714.596 175.690 175.769 

 

 

 

 

 

      



Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia  
  

(Administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.) 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Período de 1 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 e Exercício findo em 30 
de setembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado 

 

19 
 

Ancar Ivanhoe Downtown S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo  Valor Justo  

31/10/17 Compra de ações 1.000 1 1.000 1 1 

31/10/17 

Incorporação da parcela cindida 

da São Marcos Empreendimentos 

Imob. S.A. 

182.737.288 182.738 182.738.288 182.739 182.739 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (22.904) 182.738.288 182.738 159.835 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (4.042) 182.738.288 182.738 155.793 

       

SPE Mônaco Participações S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 46.788.586 121.289 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 12.738 46.788.586 121.289 134.028 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (137) 46.788.586 121.289 133.890 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (4.160) 46.788.586 121.289 129.730 

       

Via Shopping Empreendimentos e Part. S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 2.700.809 50.752 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (3.694) 2.700.809 50.752 47.058 

31/03/18 
Incorporação da Cuiabá 

Participações S.A 
2.395.484 47.876 5.096.293 98.628 94.935 

31/03/18 Atualização valor justo - 2.894 5.096.293 98.628 97.828 

30/04/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
18.406 400 5.114.699 99.028 98.228 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 16.464 5.114.699 99.028 114.692 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
69.963 1.588 5.184.662 100.616 116.280 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 2.642 5.184.662 100.616 118.922 
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Cuiabá Participações S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 3.308.569 47.876 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 2.894 3.308.569 47.876 50.770 

31/03/18 
Incorporação da Cuiabá 

Participações S.A 
(3.308.569) (47.876) - - 2.894 

31/03/18 Atualização valor justo - (2.894) - - - 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- - - - - 

       

CL Empreendimentos e Participações S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 33.726.176 118.457 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 6.766 33.726.176 118.457 125.223 

31/10/17 
Resultado com Redução de capital 

– Agosto 2017 
- 372 33.726.176 118.457 125.223 

14/09/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
2.770.789 8.700 36.496.965 127.157 133.923 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (19.713) 36.496.965 127.157 114.210 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
1.592.306 5.000 38.089.271 132.157 119.210 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (6.114) 38.089.271 132.157 113.096 

   

BG Empreendimentos Imobiliários S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 109.674.891 79.207 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 38.038 109.674.891 79.207 117.245 

30/09/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
2.180.787 2.000 111.855.678 81.207 119.245 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (16.871) 111.855.678 81.207 102.374 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
 

                           

(504) 

             

111.855.678  

                            

81.207  101.870 
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CB Shopping S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 79.289.865 78.432 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (6.414) 79.289.865 78.432 72.018 

30/04/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
12.860.806 9.600 92.150.671 88.032 81.618 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (9.256) 92.150.671 88.032 72.362 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 

            

15.986.264  

                        

10.900        108.136.935  

                        

98.932  

                          

83.262  

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período -  

                       

(9.449)     108.136.935  

                      

98.932  

                         

73.813  

       

SPE Andrios Empreendimentos Imob. S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 40.858.574 60.821 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (2.840) 

40.858.574 
60.821 57.981 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 3.491 

40.858.574 
60.821 61.472 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 

                    

(3.645)      40.858.574 

                       

60.821  

                     

57.827  

       

Country Shopping S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

06/12/17 
Incorporação da Saga Malls 014 

S.A. 
3.086.148 20.623 3.086.148 20.623 20.623 

12/01/18 Compra a prazo de ações 4.408.775 29.420 7.494.923 50.043 50.043 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (3.384) 7.494.923 50.043 46.659 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 

                      

1.759        7.494.923 

                     

50.043  

                       

48.418  

       

Saga Malls 014 S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

24/11/17 Compra a prazo de ações 4.188.855 20.623 4.188.855 20.623 20.623 

31/10/17 
Incorporação pela Country 

Shopping S.A. 
(4.188.855) (20.623) - - - 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- - - - - 
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Parque das Bandeiras Incorporações Imob. S.A Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 17.066.745 18.539 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- (2.506) 17.066.745 18.539 16.033 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (41) 17.066.745 18.539 15.992 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
53.393 

                    

50  
         17.120.138  19.589 16.042 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- 

                           

(15) 
        17.120.138  18.589 16.027 

       

Ancar Ivanhoe Barra S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

22/11/17 Aumento de Capital  99.999 100 99.999 100 100 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- 8.942 99.999 100 9.042 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
52.186 3.100 152.185 3.200 12.142 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (8.405) 152.185 3.200 3.737 

       

SPE San Martin Shopping S.A. Movimento Saldo 

Data Evento Quantidade Valor Quantidade Custo Valor Justo 

30/09/17 Posição no início do exercício - - 13.177.194 7.923 - 

02/10/17 
Ajuste de abertura do exercício 

ICVM 579  
- 724 13.177.194 7.923 8.647 

30/04/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
400.085 700 13.577.279 8.623 9.347 

30/09/18 
Valor justo no encerramento do 

exercício 
- (8.959) 13.577.279 8.623 388 

31/12/18 
Aumento de Capital - Conversão de 

AFACs 
4.506.779 750 18.084.058 9.373 1.138 

31/12/18 
Valor justo no encerramento do 

período 
- (774) 18.084.058 9.373 364 

 

Em 31 de dezembro de 2018, as ações das Companhias detidas pelo Fundo tiveram o seu 
valor justo suportado por laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria e 
Avaliações Ltda. datado de 24 de junho de 2019 e com data-base de 31 de dezembro de 
2018. No cálculo do valor justo das ações foram utilizados os valores justos das 
propriedades das Sociedades Investidas, levantados pela Colliers International, 
adicionados dos seus outros ativos e passivos na data.  
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Na elaboração da avaliação realizada pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. foram 
utilizados na consolidação: (i) balancetes analítico na data-base; (ii) demonstrações 
financeiras das Sociedades Investidas; (iii) Organograma do Grupo; e (iv) Laudo de 
avaliação das propriedades para investimento elaborados pela  Colliers International.  
 
A avaliação das propriedades das Sociedades Investidas, elaborada pela Colliers 
International, foi realizada com base no método de abordagem de renda. A abordagem 
de renda é um tipo de método de avaliação de imóveis que estimar o valor de uma 
propriedade com base na renda gerada por ela tomando como base a receita operacional 
líquida (NOI) da renda coletada e dividindo-a pela taxa de capitalização. 
 
Informações adicionais das Sociedades Investidas 
 

Entidades 

 

Cidade/Estado  Classificação  

Participação 
Acionária 

em 
31.12.2018 

 Participação 
Acionária 

em 
30.09.2018 

         
BG Empreendimentos 
Imobiliários S.A. 

 
Fortaleza – CE  Controlada direta  

83%  83% 

Porto Velho Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  90%  90% 
NAI Campinas Participações S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  86%  86% 
SBBRAST Participações S.A  São Paulo – SP  Controlada direta  84%  84% 
Parque das Bandeiras 
Incorporações Imobiliárias S.A 

 
Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

85%  85% 

SPE San Martin Shopping S.A   Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  89%  85% 
SPE Andrios Empreendimentos 
Imobiliários S.A 

 
Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

83%  83% 

SPE Fortaleza Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  86%  85% 
Ancar IC S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  83%  83% 
SN Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  83%  83% 
Ancar Ivanhoe Downtown S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  83%  83% 
Via Shopping Empreendimentos 
e Participações S.A 

 
Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

84%  84% 

Canbra Belo Horizonte Shopping 
Center S.A 

 
Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

83%  83% 

Ancar Ivanhoe Barra S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  100%  100% 
São Marcos Empreendimentos 
Imobiliários S.A 

 
Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  

83%  83% 

Country Shopping S.A  Cuiabá – MT  Controlada direta  17%  17% 
SPE Mônaco Participações S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  41%  41% 
CE Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  85%  85% 
CL Empreendimentos e 
Participações S.A 

 
Maracanaú – CE  Controlada direta  

84%  84% 

CB Shopping S.A  Rio de Janeiro – RJ  Controlada direta  91%  90% 
         

 BG Empreendimentos Imobiliários S.A.: tem como objeto social a participação, 
promoção e exploração de empreendimentos de Shopping Centers, notadamente do Via 
Sul Shopping, a locação de imóveis, a administração, compra e venda de imóveis próprios 
e a participação em outras sociedades como sócio ou acionista. 
 

 Porto Velho Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e exploração 
comercial de empreendimentos imobiliários de Shopping Centers. Para este fim, a 
Companhia poderá deter a propriedade de imóveis, deter participações em fundos de 
investimento imobiliário, assim como participar de outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como acionista ou quotista. 
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 NAI Campinas Participações S.A: tem como objeto social a participação em 
empreendimentos imobiliários de Shopping Centers. Para esse fim, a Companhia poderá 
efetuar a compra e venda de imóveis e a participação em outras sociedades simples ou 
empresárias, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades 
nacionais ou estrangeiras. 
 

 SBBRAST Participações S.A: tem como objeto social desenvolver, administrar e 
operar o Golden Square Shopping Center, bem como participar, como quotista ou 
acionista, em outras sociedades. 
 

 Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias S.A: tem como objeto social 
a atuação no ramo de incorporação, a compra e venda de imóveis residenciais e 
comerciais, terrenos e frações ideais, locação e administração de bens imóveis próprios, 
prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário, a 
participação em outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou 
quotista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e realização de 
negócios compatíveis com suas atividades. 
 

 SPE San Martin Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a 
exploração comercial de empreendimentos do tipo Shopping Centers, assim como a 
compra e venda de imóveis e a participação em outras sociedades simples ou 
empresárias, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades 
nacionais ou estrangeiras. 
 

 SPE Andrios Empreendimentos Imobiliários S.A: tem como objeto social a 
participação, promoção e exploração de empreendimento imobiliário de Shopping 
Centers, a ser desenvolvido na Avenida Lineu Machado, nº 419 – Jóquei Clube, 
Fortaleza/CE, no imóvel de matricula nº 78.411 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Fortaleza/CE, a locação de imóveis a administração, compra e venda de 
imóveis próprios, e a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. 
 

 SPE Fortaleza Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a 
exploração comercial de um empreendimento do tipo Shopping Centers a ser 
desenvolvido na Avenida Lineu Machado, nº 419 – Jóquei Clube, Fortaleza/CE, 
podendo, para este fim, participar em outras sociedades simples ou empresárias, como 
sócia, acionista ou quotista e representar sociedades nacionais ou estrangeiras. A 
Companhia poderá ainda atuar no ramo de incorporação, de compra e venda de imóveis 
residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação e administração de bens 
imóveis próprios, relacionados ao referido empreendimento. 
 

 Ancar IC S.A: tem como objeto social a participação em empreendimentos imobiliários 
de Shopping Centers. Para este fim, a Companhia poderá deter a propriedade de imóveis, 
deter participações em fundos de investimento imobiliário, assim como participar de 
outras sociedades, como acionista ou quotista. 
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 SN Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração comercial 
de empreendimentos do tipo Shopping Centers. 
 

 Via Shopping Empreendimentos e Participações S.A: tem como objeto social a 
administração da sua fração ideal no empreendimento imobiliário denominado 
‘Pantanal Shopping’. 
 

 Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A: tem como objeto social o 
desenvolvimento e a exploração comercial de empreendimentos do tipo Shopping 
Centers, podendo participar em outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, 
acionista ou quotista e representar sociedades nacionais ou estrangeiras. Para esse fim, 
a Companhia poderá efetuar ainda a administração de Shopping, bem como atuar no 
ramo de incorporação, a compra e venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos 
e frações ideais, locação e administração de bens imóveis próprios. 
 

 São Marcos Empreendimentos Imobiliários S.A: tem como objeto social a 
compra, a venda e a administração de bens imóveis próprios, a realização de 
incorporações imobiliárias, a participação em empreendimentos de terceiros, como sócia 
ou acionista e o gerenciamento de empreendimentos. 
 

 SPE Mônaco Participações S.A: tem como objeto social a exploração do Natal 
Shopping Center, o planejamento econômico, desenvolvimento, comercialização, 
administração, gerenciamento e implantação do Natal Shopping Center, exploração dos 
estacionamentos do Natal Shopping Center e a participação no capital social de outras 
sociedades como acionista ou quotista. 

 

 CE Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração comercial 
de empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo participar em outras 
sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar 
sociedades nacionais ou estrangeiras. Para esse fim, a Companhia poderá efetuar ainda 
a administração de Shopping, bem como atuar no ramo de incorporação, a compra e 
venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação e 
administração de bens imóveis próprios. 

 

 CL Empreendimentos e Participações S.A: tem como objeto social a participação 
e exploração de empreendimentos imobiliários de Shopping Centers, notadamente do 
North Shopping Maracanaú, a locação de imóveis, a administração, compra e venda de 
imóveis e a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. 
 

 CB Shopping S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração comercial 
de empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo participar em outras 
sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar 
sociedades nacionais ou estrangeiras. Para esse fim a Companhia poderá efetuar ainda a 
administração de Shopping, bem como atuar no ramo de incorporação, a compra e venda 
de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação e administração 
de bens imóveis próprios. 
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 Ancar Ivanhoe Downtown S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a 
exploração comercial de empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo 
participar em outras sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou 
quotista e representar sociedades nacionais ou estrangeiras. Para esse fim a Companhia 
poderá efetuar ainda a administração de Shopping, bem como atuar no ramo de 
incorporação, a compra e venda de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações 
ideais, locação e administração de bens imóveis próprios. 

 

 Ancar Ivanhoe Barra S.A: tem como objeto social o desenvolvimento e a exploração 
comercial de empreendimentos do tipo Shopping Centers, podendo participar em outras 
sociedades simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista e representar 
sociedades nacionais ou estrangeiras. Para esse fim a Companhia poderá efetuar ainda a 
administração de Shopping, bem como atuar no ramo de incorporação, a compra e venda 
de imóveis residenciais e comerciais, terrenos e frações ideais, locação e administração 
de bens imóveis próprios. 

 

 Country Shopping S.A: tem como objeto exclusivo a aquisição do terreno, o 
planejamento, a edificação, o desenvolvimento, implementação, administração e 
exploração, por si ou por terceiros, do empreendimento denominado COUNTRY 
SHOPPING, situado na Quadra 25, Setor Coimbra, na cidade de Goiânia – GO. 
 
Garantias de operações das Sociedades Investidas 
 
O Fundo figura como avalista de operações celebradas por empreendimentos detidos por 
algumas de suas Sociedades Investidas, todas aprovadas em Assembleia Geral de 
Cotistas, conforme características a seguir: 
 
a) Assembleia Geral de Cotistas de 27 de outubro de 2016: 

 

Investida Operação Garantia Prazo 

Inst. 

Bancária (*) Custo Valor 

Porto Velho 

Shopping S.A. 

Contrato de Compra e 

Venda de Energia 

Garantia 

Corporativa Até 2 anos - - R$ 397 

CB Shopping 

S.A. 

Contrato de Build, 

Operate and Transfer 

Fiança 

Bancária Até 5 anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 2,40% R$ 1.875 

CL Emp. 

Participações 

S.A. 

Contrato de 

Financiamento 

Fiança 

Bancária (**) Até 2 anos 

Banco 

Santander 

S.A. 2,20% Até R$ 12.818 

Total      Até R$ 15.090 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 
(**) Nesta garantia prestada pelo Fundo há cláusula de solidariedade. 
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b) Em Assembleia Geral de Cotistas de 2 de março de 2017: 
 

Investida Operação Garantia Prazo 

Inst. 

Bancária (*) Custo Valor 

SPE Mônaco 

Participações S.A Linha de Crédito 

Fiança 

Bancária Até 5 anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 

110% do 

CDI R$ 75.700 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 
 
c) Assembleia Geral de Cotistas de 03 de outubro de 2017: 

 
Investida Operação Garantia Prazo Custo Valor 

Ancar IC S.A. 
Contrato de 

Empréstimo 
Penhor de ações 

5 (cinco) anos a contar 

da assinatura do 

contrato de empréstimo 

100% do CDI  
R$ 

60.300 

 
d) Em Assembleia Geral de Cotistas de 18 de dezembro de 2017: 

 
Investida Operação Garantias Prazo Valor 

Ancar Ivanhoe 

Barra S.A 

Compra e 

Venda de 

Ações  

Garantia fidejussória, 

penhor de ações e contra 

garantias às garantias que o 

vendedor prestou a 

determinados bancos numa 

operação de financiamento 

Enquanto as 

garantias do 

vendedor estejam 

em vigor 

Preço de aquisição e preço 

adicional, contra garantia da 

participação do vendedor junto 

ao financiamento contratado e 

carta de fiança do vendedor 

vinculada ao financiamento 

SPE Mônaco 

Participações 

S.A. 

Linha de 

Crédito Fianças bancárias  

Até o final do 

prazo das fianças 

bancárias Até R$ 75.700 

 

e) Assembleia Geral de Cotistas de 01 de março de 2018: 
 

Investida Operação Garantia Prazo Custo Valor 

São Marcos 

Empreendimentos 

Imobiliários S.A. e 

Ancar Ivanhoe Barra 

S.A. 

Contrato de 

Empréstimo 
Penhor de ações 

5 (cinco) anos 

a contar da 

assinatura do 

contrato de 

empréstimo 

100% do CDI  R$ 150 

 
f) Assembleia Geral de Cotistas de 17 de maio de 2018: 

 

Investida Operação Garantia Vencimento Custo Valor 

NAI Campinas 

Participações S.A. 

Certificado de 

Recebíveis Imobiliários 

Alienação fiduciária de 

ações 

20 de outubro 

de 2023 7,50% a.a.  R$ 85.000 
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Eventos subsequentes: 
 
g) Assembleia Geral de Cotistas de 23 de janeiro de 2019: 

 

Cia Investida Operação Garantia Prazo 

Inst. 

Bancária (*) Custo Valor 

Sado 

devedor 

SPE Mônaco 

Participações S.A 
Linha de Crédito 

Fiança 

Bancária 

Até 5 

anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 

110% 

do CDI 

R$ 

75.700 
R$ 30.500 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 

 
h) Assembleia Geral de Cotistas de 10 de junho de 2019: 

 

Cia Investida Operação Garantia Prazo Inst. Bancária (*) Sado devedor 

SPE Fortaleza 

Shopping S.A 

Financiamento 

bancário 

Aval ou Fiança 

Bancária 
10 anos 

Banco do Nordeste do 

Brasil S.A. 

Aditamento com inclusão 

do Aval do Fundo ainda 

não assinado. 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 
 

6 Adiantamentos para futuro aumento de capital 
 
Durante o exercício findo em 30 de setembro de 2018, o Fundo realizou AFACs para as 
Sociedades Investidas, conforme abaixo: 
 

Data Sociedades Investidas Valor  Data da Conversão 

02/10/2017 Ancar Ivanhoe Campinas S.A 2.000 30/11/2017 

02/10/2017 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500 30/09/2018 

02/10/2017 CB Shopping S.A 1.700 30/04/2018 

02/10/2017 CE Shopping S.A 1.000 30/04/2018 

11/10/2017 BG Empreendimentos Imobiliários S.A 500 30/09/2018 

06/11/2017 CL Empreendimentos e Participações S.A 600 30/09/2018 

06/11/2017 CB Shopping S.A 1.000 30/04/2018 

06/11/2017 CE Shopping S.A 1.000 30/04/2018 

04/12/2017 NAI Campinas Participações S.A. 7.000 21/05/2018 

04/12/2017 CL Empreendimentos e Participações S.A 800 30/09/2018 

04/12/2017 CB Shopping S.A 1.400 30/04/2018 

04/12/2017 Via Shopping Empreendimentos e 

Participações S.A 

400 30/04/2018 

04/12/2017 BG Empreendimentos Imobiliários S.A 1.000 30/09/2018 

08/01/2018 CB Shopping S.A 1.500 30/04/2018 

08/01/2018 CE Shopping S.A 8.000 30/04/2018 

08/01/2018 BG Empreendimentos Imobiliários S.A 500 30/09/2018 
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Data Sociedades Investidas Valor  Data da Conversão 

05/02/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 2.000 30/09/2018 

05/02/2018 CB Shopping S.A 1.500 30/04/2018 

05/02/2018 CE Shopping S.A 2.000 30/04/2018 

05/03/2018 CB Shopping S.A 1.000 30/04/2018 

02/04/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 800 30/09/2018 

05/04/2018 CB Shopping S.A 1.500 30/04/2018 

02/07/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1500 30/09/2018 

01/08/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500 30/09/2018 

Total   41.700   

 
No exercício findo em 30 de setembro de 2018, o Fundo também realizou AFACs que 
foram convertidos em ações posterior ao fechamento do exercício de 30 de setembro de 
2018: 
 

Data Sociedades Investidas Valor  
Data da 

Conversão 

02/05/2018 CB Shopping S.A 1.500 31/12/2018 

01/06/2018 CB Shopping S.A 1.000 31/12/2018 

01/06/2018 SPE San Martin Shopping S.A 600 31/12/2018 

02/07/2018 CB Shopping S.A 1.600 31/12/2018 

02/07/2018 Parque das Bandeiras Incorporações Imobiliárias S.A. 50 31/12/2018 

02/07/2018 SPE San Martin Shopping S.A 150 31/12/2018 

01/08/2018 CB Shopping S.A 2.500 31/12/2018 

03/09/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A 1.500 31/12/2018 

03/09/2018 CB Shopping S.A 2.500 31/12/2018 

26/09/2018 Porto Velho Shopping S.A. 9.000 31/12/2018 

28/09/2018 Ancar Ivanhoe Barra S.A. 3.100 31/12/2018 

Total   23.500   

 
No período de 1 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, o Fundo realizou AFACs 
que foram convertidos em ações no fechamento do período: 
 

Data Sociedades Investidas Valor  
Data da 

Conversão 
01/10/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A.  1.500  31/12/2018 

01/11/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A.  1.000  31/12/2018 

01/11/2018 CB Shopping S.A.  300  31/12/2018 

03/12/2018 CB Shopping S.A.  1.500  31/12/2018 

03/12/2018 CL Empreendimentos e Participações S.A.  1.000  31/12/2018 

20/12/2018 São Marcos Empreendimentos Imob. S.A.  300  31/12/2018 

20/12/2018 Ancar IC S.A.  500  31/12/2018 
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Data Sociedades Investidas Valor  
Data da 

Conversão 
20/12/2018 SN Shopping S.A.  800  31/12/2018 

20/12/2018 SN Shopping S.A.  607  31/12/2018 

20/12/2018 SPE Fortaleza Shopping S.A.  5.807  31/12/2018 

20/12/2018 Canbra Belo Horizonte Shopping Center S.A.  941  31/12/2018 

20/12/2018 Via Shopping Empreendimentos e Part. S.A. 1.588 31/12/2018 

20/12/2018 Porto Velho Shopping S.A. 4.993 31/12/2018 

20/12/2018 São Marcos Empreendimentos Imob. S.A. 526 31/12/2018 

Total   21.362 
 

 
 

7 Instrumentos financeiros derivativos 
 
É vedado ao Fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais 
operações: (a) forem realizadas exclusivamente para fins de proteção da carteira do 
Fundo (hedge); ou (b) envolverem opções de compra ou venda de ações das Sociedades 
Investidas com o propósito de (i) ajustar o preço de aquisição de tal Sociedade Investida 
com o consequente aumento ou diminuição futuro na quantidade de ações investidas; ou 
(ii) alienar essas ações no futuro como parte da estratégia de desinvestimento do Fundo. 
 
O Fundo não operou com instrumentos financeiros derivativos no período de 1º de 
outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 e no Exercício findo em 30 de setembro de 
2018. 

 
8 Gerenciamento de riscos 

 

a. Tipos de riscos 
 
Crédito 
 
Consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal 
pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo 
ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor 
das operações contratadas e não liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco 
de crédito do emissor podem acarretar em oscilações no preço de negociação dos títulos 
que compõem a carteira do Fundo.  

 
Liquidez 
 

Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros do 
Fundo nos respectivos mercados em que são negociados, devido a condições específicas 
atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são negociados. Em virtude 
de tais riscos, o Fundo poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar 
os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a estratégia de gestão 
adotada para o Fundo, o qual permanecerá exposto, durante o respectivo período de falta 
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de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos e às posições assumidas em 
mercados de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o Fundo a aceitar 
descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação em mercado. 
Estes fatores podem prejudicar o pagamento de amortizações e resgates aos cotistas, nos 
termos do regulamento do Fundo.  

 
Mercado 
 
Consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade dos ativos do Fundo, os 
quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações 
políticas, econômicas e fiscais. Esta constante oscilação de preços pode fazer com que 
determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou 
contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas e perdas aos cotistas.  
 
 
Acontecimentos e Percepção de Risco em Outros Países 
 
O mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições 
econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente. A 
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito 
adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários emitidos no País, reduzindo o 
interesse dos investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as cotas, o que poderá 
prejudicar de forma negativa as atividades das Sociedades Investidas e/ou das 
sociedades por elas investidas e, por conseguinte, os resultados do Fundo e a 
rentabilidade dos cotistas.  
 
Relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental 
 
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 
exógenos ao seu controle tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos 
extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza 
política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma 
relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas 
de juros, eventos de desvalorização da moeda e de mudanças legislativas. Tais eventos 
podem resultar em (a) perda de liquidez dos ativos que compõem a carteira do Fundo; e 
(b) inadimplência dos emissores dos ativos. O Fundo desenvolverá suas atividades no 
mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada 
pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia 
realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do Governo Brasileiro 
para controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm 
envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda, 
controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas políticas, 
bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a 
economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na 
flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação de taxas 
de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão impactar o Fundo e os cotistas de 
forma negativa.  
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Alterações na Legislação Tributária 
 
O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes tributários que podem 
aumentar a carga tributária incidente sobre o mercado brasileiro de valores mobiliários. 
Essas alterações incluem modificações na alíquota e na base de cálculo dos tributos e, 
ocasionalmente, a criação de tributos temporários, cujos recursos são destinados a 
determinadas finalidades governamentais. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e 
quaisquer outras alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais adicionais 
não podem ser quantificados. No entanto, algumas dessas medidas poderão sujeitar o 
Fundo, as Sociedades Investidas e os demais ativos do Fundo, bem como os cotistas a 
novos recolhimentos não previstos inicialmente. Não há como garantir que as regras 
tributárias atualmente aplicáveis ao Fundo, às Sociedades Investidas, às sociedades por 
elas investidas e aos cotistas permanecerão vigentes, existindo o risco de tais regras 
serem modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária, o que poderá 
impactar os resultados do Fundo e a rentabilidade dos cotistas.  
 
Morosidade da Justiça Brasileira 

 
O Fundo e as Sociedades Investidas poderão ser partes em demandas judiciais, tanto no 
polo ativo como no polo passivo. No entanto, em virtude da reconhecida morosidade do 
sistema judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em 
tempo razoável. Ademais, não há garantia de que o Fundo e/ou as Sociedades Investidas 
obterão resultados favoráveis nas demandas judiciais. Tais fatos poderão afetar de forma 
adversa o desenvolvimento dos negócios das Sociedades Investidas e/ou das sociedades 
por elas controladas e, consequentemente, os resultados do Fundo e a rentabilidade dos 
cotistas.  
 
Restrições à negociação de Cotas 
 
Caso as cotas sejam objeto de oferta com esforços restritos, nos termos da Instrução 
CVM 476, somente poderão ser negociadas em mercados regulamentados, se aplicável, 
somente depois de decorridos 90 (noventa) dias da respectiva data de subscrição.  
 
Amortização e/ou Resgate de Cotas em Ativos Financeiros 

 
O regulamento do Fundo estabelece situações em que as cotas poderão ser amortizadas 
ou resgatadas mediante a entrega, em pagamento, de ativos financeiros. Nessas 
hipóteses, os cotistas poderão encontrar dificuldades para negociar os ativos financeiros.  
 
Resgate e à Liquidez das Cotas 
 
O Fundo, constituído sob forma de condomínio fechado, não admite o resgate de suas 
cotas a qualquer momento. A amortização das Cotas será realizada na medida em que o 
Fundo tenha disponibilidade para tanto, ou na data de liquidação do Fundo. Além disso, 
o mercado secundário de cotas de fundos de investimento é pouco desenvolvido no 
Brasil, havendo o risco para os cotistas que queiram se desfazer dos seus investimentos 
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no Fundo de não conseguir negociar suas cotas em mercado secundário em função da 
potencial ausência de compradores interessados. Assim, em razão da baixa liquidez das 
cotas, os cotistas poderão ter dificuldade em realizar a venda das suas cotas e/ou poderão 
obter preços reduzidos na venda de suas cotas.  
 
Amortização de Cotas 
 
Os recursos gerados pelo Fundo serão provenientes dos rendimentos, dividendos e 
outras bonificações que sejam atribuídas aos valores mobiliários de uma das Sociedades 
Investidas e ao retorno do investimento nas Sociedades Investidas. A capacidade do 
Fundo de amortizar as cotas está condicionada ao recebimento, pelo Fundo, dos recursos 
acima citados.  
 
Concentração dos Investimentos do Fundo 
 
Os investimentos do Fundo em Valores Mobiliários poderão ser efetuados em um 
número restrito de Sociedades Investidas ou mesmo em uma única Sociedade Investida. 
O risco associado às aplicações do Fundo é diretamente proporcional à concentração das 
aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do Fundo em uma única 
Sociedade Investida, maior será a vulnerabilidade do Fundo em relação ao risco de tal 
Sociedade Investida. O mesmo se aplica no caso de a(s) Sociedade(s) Investida(s) investir 
em um número reduzido ou mesmo em uma única sociedade. 
  
Relacionados às Sociedades Investidas e às Sociedades por elas 
Investidas 
 
Os investimentos do Fundo são considerados de longo prazo e o retorno do investimento 
pode não ser condizente com o esperado pelo cotista. A carteira do Fundo estará 
concentrada em ativos de emissão das Sociedades Investidas, que, por sua vez, poderão 
ter seu patrimônio concentrado em participações societárias em outras sociedades. 
Embora o Fundo tenha sempre participação no processo decisório das respectivas 
Sociedades Investidas, não há garantias de (i) bom desempenho de quaisquer das 
Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas, (ii) solvência das 
Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas e (iii) continuidade das 
atividades das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas. Tais riscos, 
se materializados, podem impactar negativa e significativamente os resultados da 
carteira do Fundo e o valor das cotas. Não obstante a diligência e o cuidado do Comitê de 
Investimento, do Gestor e do Administrador, os pagamentos relativos aos títulos e/ou 
valores mobiliários de emissão das Sociedades Investidas, como dividendos, juros e 
outras formas de remuneração/bonificação podem vir a se frustrar em razão da 
insolvência, falência, mau desempenho operacional da respectiva Sociedade Investida 
e/ou das sociedades por ela investidas, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocorrências, o 
Fundo e os seus cotistas poderão experimentar perdas, não havendo qualquer garantia 
ou certeza quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Não há garantia quanto ao 
desempenho do segmento econômico de atuação de cada Sociedade Investida e/ou de 
sociedades por ela investidas e nem tampouco certeza de que o desempenho de cada uma 
das Sociedades Investidas e/ou de sociedades por ela investidas acompanhe pari passu 
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o desempenho médio de seu respectivo segmento. Adicionalmente, ainda que o 
desempenho das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas 
acompanhe o desempenho das demais empresas de seu respectivo segmento, não há 
garantia de que o Fundo e os seus cotistas não experimentarão perdas, nem certeza 
quanto à possibilidade de eliminação de tais riscos. Em função de diversos fatores 
relacionados ao funcionamento de órgãos públicos de que pode vir a depender o Fundo 
no desempenho de suas operações, não há garantias de que o Fundo conseguirá exercer 
todos os seus direitos de sócio das Sociedades Investidas, ou como adquirente ou 
alienante de ações ou outros valores mobiliários de emissão de tais Sociedades 
Investidas, nem de que, caso o Fundo consiga exercer tais direitos, os efeitos obtidos 
serão condizentes com os seus direitos originais e/ou obtidos no tempo esperado. Tais 
fatores poderão impactar negativamente a rentabilidade da carteira do Fundo. Os 
investimentos do Fundo poderão ser feitos em sociedades fechadas, as quais, embora 
tenham de adotar as práticas de governança indicadas no regulamento do Fundo, não 
estão obrigadas a observar as mesmas regras que as sociedades abertas relativamente à 
divulgação de suas informações ao mercado e a seus acionistas, o que pode representar 
uma dificuldade para o Fundo quanto (i) ao bom acompanhamento das atividades e 
resultados das Sociedades Investidas e (ii) a correta decisão sobre a liquidação do 
investimento, o que pode afetar o valor da carteira do Fundo e as cotas.  
 
Não Realização de Investimentos 
 
Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis 
no momento e em quantidades convenientes ou desejáveis à satisfação de sua política de 
investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não 
realização dos mesmos.  
 
Ambiental 
 
As operações do Fundo, das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas 
investidas podem estar sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e 
municipais. Essas leis e regulamentos ambientais podem acarretar atrasos, fazer com que 
o Fundo, as Sociedades Investidas e/ou as sociedades por elas investidas, no âmbito de 
cada empreendimento, incorram em custos significativos para cumpri-las, assim como 
proibir ou restringir severamente o desenvolvimento de determinadas atividades, 
especialmente em regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. O eventual 
descumprimento de leis e regulamentos ambientais também pode acarretar a imposição 
de sanções administrativas, cíveis e criminais (tais como multas e indenizações). As leis 
e regulamentos ambientais podem se tornar mais restritivas, sendo que qualquer 
aumento de restrições pode afetar adversamente os negócios do Fundo e a sua 
rentabilidade. Os fatores descritos acima poderão afetar adversamente as atividades do 
Fundo, das Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas e, 
consequentemente, a rentabilidade dos cotistas. Adicionalmente, existe a possibilidade 
de as leis de proteção ambiental serem alteradas após o início do desenvolvimento de 
determinada atividade por uma Sociedade Investida ou sociedade por ela investida e 
antes de sua conclusão, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações ao objetivo 
inicialmente projetado. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo, das 
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Sociedades Investidas e/ou das sociedades por elas investidas poderão ser impactados 
adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade dos cotistas.  
 
Patrimônio Líquido Negativo 
 
As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital 
subscrito pelos cotistas, de forma que os cotistas podem ser chamados a realizar aportes 
adicionais no Fundo, inclusive em valores que excedam os constantes de seus respectivos 
compromissos de investimento.  
 
Risco de Restrições Técnicas do Administrador 
 
A Administradora não é responsável e nem possui conhecimento técnico sobre a gestão 
da carteira do Fundo, o que inclui as atividades empresárias desenvolvidas pelas 
Sociedades Investidas ou por sociedades por elas investidas. Neste sentido, os Cotistas 
devem estar cientes de que a influência exercida pelo Fundo na administração das 
Sociedades Investidas advém apenas da expertise do Gestor, que pode ser alterada em 
caso da mudança do corpo técnico do Gestor, com a entrada e/ou saída de profissionais. 
 
Demais Riscos 

 
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou 
exógenos ao seu controle, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos, 
mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos 
financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, aplicações ou 
resgates significativos, os quais, se materializados, poderão acarretar perdas ao Fundo e 
aos cotistas.  
 

b. Controles relacionados aos riscos 
 
Os investimentos previstos para o Fundo são predominantemente participações em 
ativos das Sociedades Investidas, a administração do risco dos investimentos, nesse caso, 
é fazendo parte do processo decisório das Sociedades Investidas e exercendo influência 
efetiva na definição de suas políticas estratégicas e administração. 
 
Embora seja mantido sistema de gerenciamento de risco das aplicações do Fundo, não 
há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os 
cotistas.  
 

9 Emissões, resgates e amortizações de cotas 
 
A emissão inicial de cotas do Fundo foi de R$ 5.000.000, equivalentes a 5.000.000.000 
cotas ao preço unitário de R$ 1 (um real).  
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A distribuição com esforços restritos dessas cotas iniciou-se em 12 de julho de 2016 e 
encerrou-se, mediante notificação a Comissão de Valores Mobiliários – CVM., em 29 de 
dezembro de 2016, das quais, até 30 de setembro de 2017, foram subscritas e 
integralizadas 3.268.821.533,98 cotas, no total de R$ 3.268.822. 
 
Em Assembleia Geral de Cotistas de 24 de janeiro de 2018, foi aprovada a 2ª emissão de 
Cotas do Fundo, através de uma oferta privada, isto é, sem registro perante à CVM, 
observada a legislação e a regulamentação em vigor, destinada ao Público Alvo do Fundo, 
no montante total de R$ 13.000. Neste sentido, foram emitidas 11.874.789,91 cotas, cujo 
preço de emissão foi de R$ 1,09475621. 
 
 
Em Assembleia Geral de Cotistas de 30 de novembro de 2018, foi aprovada a 3ª emissão 
de Cotas do Fundo, através de uma oferta privada, isto é, sem registro perante à CVM, 
observada a legislação e a regulamentação em vigor, destinada ao Público Alvo do Fundo, 
no montante total de R$ 14.961. Neste sentido, foram emitidas 13.093.971,42 cotas, cujo 
preço de emissão foi de R$ 1,14263791. 

 
 
Em 20 de dezembro de 2018, os cotistas do Fundo subscreveram e integralizaram 
13.093.971,42 novas cotas, no montante de R$ 14.961, todas referentes à 3ª emissão de 
Cotas do Fundo. 
 
De acordo com o Regulamento do Fundo, novas emissões de cotas serão realizadas se: 
 

a) a Administradora e/ou a Gestora, depois de consultar o Comitê de Investimento, 
entender ser conveniente proceder com a distribuição de novas cotas do Fundo; 
 

b) a Assembleia Geral aprovar a emissão de novas cotas e suas características, 
inclusive o custo da emissão de novas cotas; e 
 

 
c) As cotas forem integralizadas em (i) moeda corrente nacional, por meio de 

Transferência Eletrônica de Fundos Disponíveis - TED ou por meio dos 
procedimentos adotados pela B3 S.A.; ou (ii) ações, debêntures, direitos de 
subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou intercambiáveis 
por ações das Sociedades Investidas, desde que estes direitos e ativos estejam 
devidamente depositados na B3 S.A. e devidamente avaliadas por meio de um 
laudo de avaliação preparado por uma empresa especializada. 

 
As cotas a serem emitidas pelo Fundo após a primeira emissão de cotas poderão ser 
objeto de oferta pública ou de colocação privada direcionadas ao público alvo. No caso 
de uma colocação privada de cotas, as cotas somente poderão ser direcionadas aos 
cotistas existentes no momento da emissão em questão. 
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Não há previsão de resgate de cotas, salvo no fim do prazo de duração do Fundo ou na 
sua liquidação. No entanto, amortizações parciais de cotas do Fundo poderão ser 
realizadas, mediante aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, sempre que a 
participação societária detida nas Sociedades Investidas seja vendida ou na ocorrência 
de quaisquer outros eventos que impliquem no recebimento pelo Fundo de valores em 
dinheiro ou o equivalente a valores em dinheiro relacionados à propriedade dos ativos 
do Fundo. 
 
Não ocorrerá amortizações parciais de cotas com a entrega de valores mobiliários ou 
títulos, salvo se aprovados em Assembleia Geral de Cotistas. 
 
Direito de Preferência 
 
Os cotistas que desejem transferir a totalidade ou parte de suas cotas deverão oferecer as 
cotas primeiramente aos outros cotistas, que terão o direito de preferência para adquirir 
as cotas de maneira proporcional à participação detida por eles no patrimônio líquido do 
Fundo na data da oferta. 
 
 

10 Política de distribuição dos resultados 
 
Os rendimentos são incorporados diariamente à posição dos cotistas. As quantias 
atribuídas ao Fundo a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, declarados em 
favor das ações de sua propriedade e que venham a ser distribuídos a qualquer tempo 
pelas Sociedades Investidas, serão distribuídas aos cotistas de acordo com as seguintes 
regras: 
 
I. o Gestor, com observância das decisões do Comitê de Investimento, deverá distribuir 
os resultados no valor total dos recursos obtidos ou reter parte ou a totalidade dos 
recursos para seu reinvestimento; 
 
II. os valores necessários para cobrir os encargos do Fundo que sejam possíveis de serem 
provisionados devem ser retidos pelo Administrador; 
 
III. qualquer distribuição de resultados abrangerá todas as cotas do Fundo e será feita na 
mesma data a todos os cotistas mediante rateio das quantias sempre em espécie, a serem 
distribuídas pelo número de cotas existentes e serão pagas aos cotistas em até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data do efetivo ingresso dos recursos respectivos no Fundo; e 
 
IV. todas as distribuições de resultados que o Fundo venha a realizar serão feitas 
considerando, proporcionalmente, valores de principal e de rendimento para efeito de 
recolhimento de imposto de renda. Para tanto, tal proporcionalidade será calculada 
individualmente por cotista. 
 
No período findo em 31 de dezembro de 2018 e no exercício findo em 30 de setembro de 
2018 não ocorreram distribuições de resultados aos cotistas. 
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11 Remuneração da administração 
 

a. Taxa de administração e gestão 
 
O Fundo pagará a Administradora, a Gestora e aos respectivos prestadores de serviços 
de custódia de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo e 
escrituração das cotas do Fundo, uma taxa de administração discriminada da seguinte 
forma: 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o patrimônio líquido do Fundo para a 
Administradora (cuja remuneração abrange, também, a prestação de serviços de 
custódia de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo e escrituração 
das cotas do Fundo) e 0,123% (cento e vinte e três milésimos por cento) sobre o 
patrimônio líquido do Fundo para a Gestora. 
 
A taxa de administração será provisionada diariamente com base no dia útil 
imediatamente anterior e a soma das provisões será determinada no último dia útil de 
cada mês e paga todos os meses até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços. 
 

b. Taxa de performance 
 
O regulamento não prevê a cobrança de taxa de performance em favor da Gestora. 
 
Não serão cobradas taxas de ingresso ou de saída do Fundo. 
 
 

12 Custódia dos títulos da carteira 
 
Os serviços de custódia dos títulos da carteira do Fundo foram prestados pelo Itaú 
Unibanco S.A. até março de 2017. Atualmente, a custódia é prestada pelo Administrador, 
conforme faculdade prevista no art. 37 da Instrução CVM nº 578. 
 
Os serviços de escrituração das cotas do Fundo são prestados pela Itaú Corretora de 
Valores S.A. 
 
As ações de companhias fechadas em nome do Fundo estão registradas nos livros de 

registro de ações nominativas das respectivas companhias.  

 
 

13 Transações com partes relacionadas 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e em 30 de setembro de 2018, o Fundo possuía saldo zero 
em conta corrente no Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, parte relacionada da 
Administradora do Fundo. 
 
No período de 01 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, as transações com partes 
relacionadas resumiam-se em serviços de gestão e administração prestados ao Fundo 
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pela SCAI Gestora de Recursos Ltda. e Genial Investimentos Corretora de Valores 
Mobiliários S.A., respectivamente. Nesse período, o Fundo apropriou despesa de taxa de 
gestão R$ 1.135 e de taxa de administração o valor de R$ 512. 
 
No exercício findo em 30 de setembro de 2018, as transações com partes relacionadas 
resumiam-se em serviços de gestão e administração prestados ao Fundo pela SCAI 
Gestora de Recursos Ltda. e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., 
respectivamente. No exercício findo em 30 de setembro de 2018, o Fundo apropriou 
despesa de taxa de gestão R$ 4.381 e de taxa de administração o valor de R$ 1.794. 
 

14 Evolução do valor da cota e rentabilidade 
 
A rentabilidade calculada com base na variação da cota e o patrimônio líquido médio do 
período foi o seguinte: 
 

Período de / Exercício findo em 

 Valor da cota – 

R$ 

 Patrimônio 

líquido médio - 

R$  

Rentabilida

de 

(%) 

      

1 de outubro a 31 de dezembro de 2018 1,1114167  3.748.739  (2,75)% 

30 de setembro de 2018 1,1427963  3.606.447  12,95% 

 
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 
 

15 Despesas incorridas pelo Fundo 
 

 

Período de 01 de 

janeiro a 31 de 

dezembro de 2018 

 Exercício findo em 

30 de setembro de 

2018 

Descrição Valor  

% sobre o 

Patrimônio  

Líquido 

Médio 

 

Valor  

% sobre o 

Patrimônio  

Líquido 

Médio 

        

Taxa de gestão  (1.135)   0,03    (4.381)  0,12 

Taxa de administração  (512)   0,01    (1.794)  0,05 

Publicações e correspondências  -      -      (16)  0,00 

Auditoria e custódia  (6)   0,00    (18)  0,00 

Serviços contratados pelo Fundo  (72)   0,00    (204)  0,01 

Taxa de fiscalização  (17)   0,00    (66)  0,00 

Despesas diversas  (6)   0,00    (150)  0,00 

 

16 Divulgação de informações 
 
As informações obrigatórias relativas ao Fundo estão disponíveis na sede da 
Administradora, assim como junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
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17 Tributação 
 
a) Imposto de renda 
 
De acordo com a Lei nº 11.312/06, os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos 
fundos de investimento em participações, inclusive quando decorrentes da liquidação do 
Fundo, ficam sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% incidente sobre a 
diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas. 
 
No caso de amortização de cotas, o imposto incidirá sobre o valor que exceder o 
respectivo custo de aquisição, sujeito ao Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15%. 
Da mesma forma, estão sujeitos à tributação do imposto de renda, utilizando-se a mesma 
alíquota, os rendimentos auferidos pelos cotistas quando da distribuição de valores pelo 
Fundo. 
 
Os cotistas residentes ou domiciliados no exterior que detenham, isoladamente, ou em 
conjunto com partes ligadas, conforme definido na referida Lei, até 40% das cotas do 
Fundo, desde que não sediados em países que não tributem a renda ou que a tributem à 
alíquota máxima inferior a 20%, estão sujeitos à alíquota de 0% na retenção do Imposto 
de Renda na Fonte. 
 

b) Imposto sore operações financeiras 
 
O Decreto 6.306/06 determina a incidência de alíquota 0% nas liquidações de operações 
de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para ingresso e retorno de recursos no 
País, inclusive por meio de operações simultâneas, utilizados em aplicações nos 
mercados financeiro e de capitais. 
 
Determina também a incidência do IOF à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, 
limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. 
Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias decorridos entre 
a aplicação e o resgate das quotas, conforme a tabela anexa ao Decreto. Para os resgates 
efetuados a partir do 30º dia da data da aplicação, não há cobrança do IOF.  
 

18 Demandas judiciais 
 
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos 
cotistas, quer destes contra a administração do Fundo. 
 
 

19 Informações adicionais 
 
a) Informamos que a Administradora, no período, não contratou serviços da 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes relacionados ao Fundo, além dos 
serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam 
a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente 
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determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer 
funções gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses. 

 
b) A política de divulgação de informações relativas ao Fundo inclui, entre outros, a 

divulgação diária do valor da cota e do patrimônio do Fundo, envio de extrato mensal 
a cotistas e a disponibilização a cotistas de informações diárias, mensais e anuais na 
sede da Administradora. Adicionalmente, a Administradora mantém serviço de 
atendimento a cotistas em suas dependências. 

 

20 Alterações regulamentares 
 
A CVM publicou em 30 de agosto de 2016 a Instrução CVM nº 578, que dispõe sobre as 
regras de constituição, funcionamento e administração dos fundos de investimento em 
participações, e a ICVM nº 579, que dispõe sobre os critérios contábeis de 
reconhecimento, classificação e mensuração de ativos e passivos, assim como os de 
reconhecimento de receitas, apropriação de despesas e divulgação de informações nas 
demonstrações contábeis dos fundos de investimento em participações. 
 
A ICVM 578/16 revogou as Instruções CVM 209/94, 225/94, 236/95, 253/96, 278/98, 
363/02, 368/02, 391/03, 406/04; os arts. 1º, 2,º 5º e 6º da Instrução 435/06; o art. 15 
da Instrução 450/07; as Instruções 453/07, 460/07, 496/11; os arts. 2º e 4º da Instrução 
498/11; as Instruções 501/11, 535/13, 540/13. O prazo de adaptação à ICVM 578 e 579 é 
de 12 (doze) meses e aos períodos contábeis iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017, 
respectivamente. 
 

21 Alterações estatutárias 
a) Em Assembleia Geral de Cotistas de 27 de dezembro de 2017, foram aprovadas 

alterações no Regulamento do Fundo e sua respectiva consolidação. 
 

b) Em Assembleia Geral de Cotistas de 2 de outubro de 2017 foram realizadas alterações 
no Regulamento do Fundo para adaptação às Instruções CVM nºs 578 e 579. 

 

22 Eventos subsequentes 
 

a) Após o encerramento do período findo em 31 de dezembro de 2018, o Fundo realizou 
adiantamentos para futuro aumento de capital em algumas de suas Sociedades 
Investidas, conforme demonstrado abaixo: 

 
Data Sociedades Investidas Valor   

02/01/2019 CL Empreendimentos e Participações S.A. 1.000  

02/01/2019 CB Shopping S.A. 1.800  

01/02/2019 CL Empreendimentos e Participações S.A. 1.000  

01/02/2019 CB Shopping S.A. 1.500  

01/03/2019 CB Shopping S.A. 1.000  

01/03/2019 NAI Campinas Participações S.A. 1.500  

01/04/2019 CB Shopping S.A. 2.000  
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Data Sociedades Investidas Valor   

01/04/2019 CL Empreendimentos e Participações S.A. 1.000  

01/04/2019 NAI Campinas Participações S.A. 2.500  

04/04/2019 Ancar Ivanhoe Barra S.A.  1.800  

02/05/2019 CB Shopping S.A 600  

02/05/2019 NAI Campinas Participações S.A. 1.700  

03/06/2019 CB Shopping S.A 800  

03/06/2019 CL Empreendimentos e Participações S.A. 1000  

03/06/2019 NAI Campinas Participações S.A. 1.800  

Total  21.000  

 
b) Em Assembleia Geral de Cotistas de 22 de fevereiro de 2019, foram deliberados: (i) a 

alteração do exercício social de setembro para dezembro de cada ano, a partir do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) a transferência da administração 
fiduciária do Fundo, a partir do fechamento de 15 de março de 2019, para Brasil 
Plural S.A. Banco Múltiplo. 

 
c) Após 31 de dezembro de 2018 foram realizadas Assembleias que aprovaram a 

concessão do aval do Fundo em operações celebradas por empreendimentos detidos 
por suas Sociedades Investidas: 
 
Assembleia Geral de Cotistas de 23 de janeiro de 2019: 
 

Cia Investida Operação Garantia Prazo 

Inst. 

Bancária (*) Custo Valor 

Sado 

devedor 

SPE Mônaco 

Participações S.A 
Linha de Crédito 

Fiança 

Bancária 

Até 5 

anos 

Banco ABC 

Brasil S.A. 

110% 

do CDI 

R$ 

75.700 
R$ 30.500 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 

 
Assembleia Geral de Cotistas de 10 de junho de 2019: 
 

Cia Investida Operação Garantia Prazo Inst. Bancária (*) 

SPE Fortaleza Shopping 

S.A 
Financiamento bancário 

Aval ou Fiança 

Bancária 
10 anos 

Banco do Nordeste do 

Brasil S.A. 

(*) Instituição Bancária que receberá a garantia do Fundo. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATESTADO (ITEM 11.1.1 “b.4”)  





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS REGULATÓRIAS

EQSW 301/302, Lote 01, Edifício Montes - Bairro Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP
70673-150

Telefone: (61) 2029-8534  - www.transportes.gov.br

DECLARAÇÃO

Brasília, 19 de outubro de 2018.

  

Processo nº 50000.007106/2018-40

Interessado: PROGEN Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A.;
LOGIT Engenharia Consultiva LTDA; JGP Consultoria e Participações LTDA;
Queiroz, Maluf Sociedade de Advogados

  

Atestamos, para os devidos fins, que o consórcio autorizado composto pelas
empresas PROGEN Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A., CNPJ:
57.748.204/0001-22, CREA/SP 0323994, com sede no Largo do Arouche, nº
24,4º andar, Vila Buarque, São Paulo, a LOGIT Engenharia Consultiva LTDA,
CNPJ: 05.093.144/0001-53, CREA: 060.8090 com sede na Av. Eusébio Matoso,
nº 690, 5º andar, Pinheiros, São Paulo, a JGP Consultoria e Participações
LTDA, CNPJ: 69.282.879/0001-08, CREA: 044.1515 com sede na Rua Américo
Brasiliense, nº 615, Chácara Santo Antônio, São Paulo, a Queiroz, Maluf
Sociedade de Advogados, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
19.433.220/0001-37, OAB/SP: 235.376 com sede na Avenida Cidade Jardim, nº
400, Itaim Bibi, São Paulo, desenvolveram, projetos, levantamentos,
investigações e estudos técnicos, tendo por escopo a estruturação de diferentes
aspectos relacionados à concessão pública dos seguintes aeroportos:

Aeroporto de Cuiabá - Marechal Rondon (SBCY);

Aeroporto de Rondonópolis Maestro Marinho Franco (SBRD);

Aeroporto de Alta Floresta - Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT);

Aeroporto de Sinop - Presidente João Batista Figueiredo (SWSI);

Aeroporto de Barra do Garças (SBBW).

Dados do Procedimento:

Edital de Chamamento Público de Estudos nº 01/2017, do Ministério dos
Transportes Portos e Aviação Civil (MTPA), de 1º de setembro de 2017.

Edital de Chamamento Público de Estudos nº 003/2017 – SNAC-MTPA – de
1º de novembro de 2017.

Cliente:
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Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil – SNAC/MTPA, CNPJ 13.564.476/0001-05.

Período de Execução:

Os serviços foram executados no período de 01 de novembro de 2017 a 02
de março de 2018.

Equipe Técnica:

Conforme informação fornecida pelas empresas integrantes do Consórcio
autorizado para a realização dos estudos, as equipes técnicas responsáveis pela
elaboração dos estudos foram compostas da seguinte forma:

PROGEN Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A. – Responsável pelo
estudo de engenharia:

Adm. Eduardo Machado Barella – Diretor Geral

Eng. Ricardo Machado Barella – Diretor Técnico

Eng. Jose Ricardo Bortoloni - Coordenador Geral dos Estudos de Engenharia

Eng. Salvador Carletto - Coordenador Técnico dos Estudos de Engenharia

Eng. Juliana Mendes dos S. Goncalves da Silva - Especialista em
Transportes e Planejamento Urbano

Arq. Willian Sussumu Katsuyama - Especialista em Aeroportos

Arq. Juliana Dias da Silva - Especialista em Aeroportos

Arq. Milena Correia Reis - Especialista em Aeroportos

Eng. Alberto Lima - Especialista em Aeroportos

Eng. Felipe Oliveira Martins – Especialista em Pavimentação e Geotecnia

Eng. Felipe de Almeida Maciel - Analista de Transportes

Proj. Wesley Cunha - Analista de Transportes

Proj. Kaio Mizuta de Almeida - Analista de Transportes

LOGIT Engenharia Consultiva LTDA. – Responsável pelo estudo de mercado e
pelo estudo econômico-financeiro:

Eng. Wagner Colombini Martins – Coordenador Geral dos Estudos de
Mercado (Demanda de passageiros, movimentação de aeronaves, carga,
receitas aeronáuticas e receitas comerciais) e o estudo econômico-
financeiro

Eng. Diogo Barreto Martins – Coordenador Técnico dos Estudos de Mercado
(Demanda de passageiros, movimentação de aeronaves, carga, receitas
aeronáuticas e receitas comerciais) e o estudo econômico-financeiro

Eng. Yosef Mentzer – Especialista em Avaliação Econômica Financeira e
Receitas Comerciais

Arq. Juliana Carmo Antunes – Especialista em Planejamento Urbano

Eng. Thiago Affonso Meira – Especialista em Planejamento de Transportes

Eng. Marcelo Wuo Lopes – Consultor de Transportes

Eng. Pedro Correia Tredezini – Analista de Transportes

Declaração DPR 1182866         SEI 50000.007106/2018-40 / pg. 2



Eng. Vinicius Brandao Pietrantonio – Analista de Transportes

Eng. Ruben Nakano – Analista de Transportes

Eng. Guilherme Gonçalves – Analista de Transportes

Eng. Daniel Vitor Lobon Ruiz – Analista de Transportes

JGP Consultoria e Participações LTDA. – Responsável pelo estudo ambiental:

Eng. Gabriel Dalfre – Coordenador Geral dos Estudos / Aspectos Ambientais

Sociol. Ana Maria Iversson – Coordenadora Geral dos Estudos / Aspectos
Sociais

Geol. Alessandro Farinaccio – Coordenador dos Estudos do Meio Físico e
Avaliação de Impactos Ambientais

Biol. Adriana Akemi Kuniy – Coordenadora dos Estudos do Meio Biótico
(Fauna) e Avaliação de Impactos Ambientais

Sociol. Márcia Eliana Chaves – Análise do Marco Legal e Institucional /
Diretriz de Licenciamento Ambiental / Avaliação de Impactos Sociais

Eng. Giuliano Borges de Almeida – Inventário de Passivos Ambientais /
Avaliação de Impactos Ambientais / Diretriz de Licenciamento

Geog. Guilherme Polli Rodrigues – Inventário de Passivos Ambientais /
Avaliação de Impactos Ambientais / Diretriz de Licenciamento

Eng. José Carlos de Lima Pereira – Elaboração do CAPEX Socioambiental

Queiroz, Maluf Sociedade de Advogados. – Responsável pelo estudo jurídico:

Adv. Letícia Queiroz de Andrade – Sócia Diretora

Adv. Fábio Maluf Tognola – Sócio Diretor

Adv. Débora de Assis Pacheco Andrade – Advogada Pleno

Adv. Renata Almeida Faria – Advogada Pleno

Adv. Cecília Thomé Alvarez – Advogada Jr.

Informações Gerais dos Aeroportos estudados conforme os estudos
elaborados pelo consórcio autorizado:

Aeroporto Marechal Rondon, localizado no Município de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso:

Volume de passageiros movimentados em 2016: 2.774.954 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 51.031 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2016: 7.190 toneladas

Receitas totais em 2016: R$ 52.518.678 

Volume de passageiros projetados em 2049: 10.307.871 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 145.963 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 27.799 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 727,6 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 01
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Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 2.300 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens: 3.000 m

Aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, localizado no Município de Alta
Floresta, Estado de Mato Grosso;

Volume de passageiros movimentados em 2016: 68.434 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 839 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2016: 60 toneladas

Volume de passageiros projetados em 2049: 328.255 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 7.145 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 353 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 287,6 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 01

Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 2.500 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens: 2.290 m

Aeroporto de Barra do Garças, localizado no Município de Barra do Garças,
Estado de Mato Grosso:

Volume de passageiros movimentados em 2016: 4.058 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 80 aeronaves

Volume de passageiros projetados em 2049: 96.365 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 3.368 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 70 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 250,5 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 01

Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 1.598 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens: 1.307 m

Aeroporto Maestro Marinho Franco, localizado no Município de
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso:

Volume de passageiros movimentados em 2016: 72.864 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 1.531 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2016: 60 toneladas

Volume de passageiros projetados em 2049: 259.026 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 6.438 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 271 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 240 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 01

Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 1.850 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens: 2.270 m
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Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, localizado no Município de
Sinop, Estado de Mato Grosso:

Volume de passageiros movimentados em 2016: 221.153 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 3.396 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2016: 142 toneladas

Volume de passageiros projetados em 2049: 736.151 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 15.654 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 1.310 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 218,2 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 01

Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 1.630 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens: 1.630 m

Informações específicas das atividades desenvolvidas nos estudos

Os projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos elaborados foram
estruturados em quatro relatórios, conforme elencado a seguir.

Estudo de mercado;

Estudos de engenharia e afins;

Estudos ambientais;

Avaliação econômico-financeira.

O detalhamento do escopo para realização dos Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental está descrito no Termo de Referência (Anexo I) do Edital
de Chamamento Público nº 01/2017, de 1º de setembro de 2017. 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

 

DETALHAMENTO DO ESCOPO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE
VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL – EVTEA

I. Estudo de Mercado

O Relatório de Estudo de Mercado deverá conter análises de avaliação da
demanda; avaliação de receitas; e análise de benchmarking, conforme
especificações abaixo.

i. Avaliação da demanda

Delimitação da região de influência do projeto, com dados demográficos e
socioeconômicos, dados de movimentação de passageiros, aeronaves e carga
relacionados ao aeroporto e suas regiões de influência, e análise de variáveis
regionais, considerando-as caso sejam significativas para os resultados.

Projeção de demanda, considerando-se, separadamente, cada segmento
(passageiros, aeronaves e cargas) e perfil (regular, não-regular, doméstica,
internacional, conexão etc.), ao longo de um período sugerido de projeção de 30
(trinta) anos, com avaliação, em especial, da relação com o crescimento
econômico.
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A evolução da demanda deve considerar eventuais restrições operacionais
apontadas nos estudos preliminares de engenharia e afins. Nas proposições de
recomendações utilizadas nas projeções de demanda, sugere-se constar,
minimamente, os fatores que afetam essas projeções por segmento, tais como
premissas da modelagem, metodologia e aspectos técnicos, inclusive testes
estatísticos e disponibilização de toda a base de dados e modelagem para
efeito de reprodução pelo MTPA.

Para os aeroportos de Alta Floresta, Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro
do Norte, Rondonópolis e Sinop, a projeção de demanda deverá avaliar as
receitas e despesas aeronáuticas e se no horizonte de concessão a
infraestrutura permanecerá atendendo à legislação vigente, ou seja, se haverá
necessidade de investir na construção de uma EPTA Especial (Torre) ou se se
mostra mais adequado uma redução para ERAA – Estação de Radiodifusão de
Aeródromo.

Análise da competição intramodal (entre aeroportos) e intermodal (demais
modos de transporte), na medida da compatibilidade da metodologia de
projeção adotada e da disponibilidade dos dados necessários a tais análises.
Ademais, análise de como o respectivo aeroporto vai se inserir na malha aérea
doméstica e internacional brasileira após a concessão (previsão de modelo de
negócio para o aeroporto).

ii. Avaliação de receitas

Avaliação das fontes de receita, considerando os resultados obtidos nas
projeções de demanda, com previsão das receitas resultantes de tarifas
aeroportuárias, da exploração de atividades ligadas à aviação civil (ex: balcões
de check in, lojas das companhias aéreas, hangares entre outras facilidades),
das atividades comerciais no aeroporto (ex: restaurantes, estacionamentos,
lojas, etc.) e da exploração das áreas no sítio aeroportuário (ex: hotéis, centros
comerciais, arrendamento de áreas diversas para atividades econômicas etc.).

iii. Análise de benchmarking

Análise de aeroportos com características similares ao aeroporto objeto do
presente estudo, considerando, em particular, o gerenciamento da capacidade e
a necessidade de investimentos, tipos de serviços, custos eficientes (inclusive
com possíveis ganhos de escala da gestão conjunta de aeroportos, quando
aplicável) e lucratividade, com fornecimento de dados para sustentar as
premissas e os resultados apresentados (tanto da avaliação da demanda
quanto da receita), avaliando a demanda anual, as variações sazonais e os
períodos de pico, para aviação regular e não-regular, doméstica e internacional.

II. Estudos de Engenharia e Afins

O Relatório de Estudos de Engenharia e Afins deverá conter o inventário das
condições existentes no aeroporto; análise de desenvolvimento do sítio
aeroportuário; e estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação
(OPEX), conforme especificações abaixo.

i. Inventário das condições existentes

Inventário das instalações existentes do aeroporto, com descrição e
detalhamentos dos bens que constituirão a concessão, a situação patrimonial
das áreas que compõem o atual sítio aeroportuário, o zoneamento civil/militar e
funcional do aeroporto e os planos de proteção de obstáculos e ruído em vigor.

Avaliação da capacidade instalada, considerando a demanda atual, indicando as
limitações físicas/operacionais existentes e as melhorias necessárias para
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atender a parâmetros mínimos nível de serviço adequado, especialmente quanto
aos seguintes sistemas: terminal de passageiros, terminal de carga aérea,
pistas e pátio de aeronaves, aviação geral, administrativo e de manutenção,
apoio às operações, apoio às companhias aéreas, industrial de apoio,
infraestrutura básica e ambiental.

Para os aeroportos de Alta Floresta, Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro
do Norte, Rondonópolis e Sinop, a avaliação da capacidade instalada e
melhorias necessárias inclui instalações e equipamentos relacionados à
infraestrutura aeronáutica, especialmente quanto aos seguintes: estação de
telecomunicação, sala AIS, centros meteorológicos, estações meteorológicos e
alcance visual da pista – RVR (quando aplicável).

ii. Desenvolvimento do sítio aeroportuário

Apresentação da solução mais adequada para o desenvolvimento do aeroporto,
contemplando-se uma concepção modular e balanceada para fins de expansão,
com apresentação das fases de implantação, considerando-se o Plano Diretor do
aeroporto elaborado pela Infraero, no que for aplicável, bem como os estudos e
projetos existentes para desenvolvimento do sítio aeroportuário, inclusive
avaliação de obras descontinuadas, com apresentação de alternativa, se
necessário.

Análise e sugestão de equacionamento das possíveis restrições de tráfego
aéreo e interferências nas operações do aeroporto (inclusive considerando as
ampliações futuras) e de aeroportos próximos, para cada fase/etapa de
planejamento, de acordo com a solução adotada, considerando-se as limitações
impostas pelas zonas de proteção de aeródromo e auxílios a navegação aérea e
com as informações disponibilizadas pelo DECEA, além da avaliação do Plano
Básico de Zona de Proteção de Aeródromos - PBZPA, Plano de Zona de Proteção
de Auxílios à Navegação Aérea - PZPANA, dos obstáculos e das superfícies
limitadoras de obstáculos, do Plano Básico de Zoneamento de Ruído - PBZR e
das restrições de uso do solo e curvas de ruído.

Apresentação de anteprojeto de engenharia, com as fases/etapas de
implantação consistentes com as projeções de demanda, atendendo aos
parâmetros e especificações técnicas mínimas, que busque maior eficiência à
utilização das instalações e, ainda, considerando a maximização do retorno
esperado do projeto.

Para fins de dimensionamento do terminal de passageiros, deverão ser
considerados os parâmetros vigentes relativos ao nível de serviço ótimo (“nível
C”) da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA), exceto para
aeroportos de pequeno porte, para os quais deverão ser considerados
parâmetros compatíveis com a operação.

O anteprojeto deverá ser compatível com o estudo de mercado e conter os
elementos do projeto básico de que trata a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 e legislação complementar, especialmente no que se refere às
características físicas básicas da obra, considerando-se as informações legais e
técnicas que regem e limitam o objeto da concessão.

O anteprojeto deverá indicar, ainda que de forma preliminar, o cronograma de
execução da obra, podendo ser feita uma referência a projetos semelhantes e
apresentar desenhos esquemáticos, croquis ou imagens, quando necessários
para o perfeito entendimento dos principais componentes da obra, ou ainda
outras investigações e ensaios, quando couber.

O anteprojeto deverá considerar as normatizações da ANAC e, subsidiariamente,
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da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas a conforto, ruído,
ergonomia, iluminação e outros. No caso de inexistência de normas brasileiras
que tratem dos aspectos anteriormente relacionados, deverá ser considerada a
boa prática internacional do setor aeroportuário.

iii. Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX)

Determinação dos quantitativos dos investimentos, referenciada em projetos-
padrão compatíveis com os demais elementos do projeto básico utilizado, em
quantidades agregadas principais ou em outras metodologias aplicáveis,
observando-se:

a. Preços unitários baseados em sistemas oficiais de preço, em preços de
mercado ou em valores referenciais admitidos pela Administração Pública
Federal, principalmente pelos órgãos de fiscalização e controle.

b. A estimativa de custo global dos investimentos deverá ter como base as
quantidades, preços e demais elementos do projeto, possuindo precisão e
confiabilidade compatíveis com o nível de detalhamento do elemento técnico
sob análise.

Quando verificada a existência de obras inacabadas no sítio aeroportuário,
deverão ser avaliadas as condições das obras e quanto do executado é possível
de ser aproveitado na expansão prevista para o desenvolvimento do sítio.

Quando verificada a necessidade de utilização de áreas externas aos limites do
sítio aeroportuário para viabilizar a ampliação da infraestrutura aeroportuária,
deverão ser considerados e estimados os custos de desapropriação referentes à
expansão.

Quando verificada a necessidade de limitações administrativas adicionais em
áreas próximas ao aeroporto (art. 43 da Lei n. 7.565, de 1986), deverão ser
considerados e estimados os eventuais custos de indenização (art. 46 da Lei n.
7.565, de 1986).

Os custos operacionais deverão ser baseados em referências de custos
eficientes, inclusive com benchmarking de outros aeroportos semelhantes,
nacionais e internacionais. Tais custos deverão conter, além dos custos de
manutenção e de capital, custos de pessoal, material de consumo, serviços
públicos e serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal deverão
retratar uma estrutura organizacional hipotética do operador e todos os custos
deverão ser compatíveis com as soluções adotadas para o desenvolvimento do
sítio aeroportuário, inclusive custos de operação relacionados à operação da
EPTA (quando aplicável). Deverão ser analisados e indicados possíveis ganhos
de escala da gestão conjunta de aeroportos, quando aplicável.

Deverá ser realizada análise dos contratos vigentes entre o operador
aeroportuário atual e outros agentes relacionados ao aeroporto, assim como
avaliação dos impactos jurídicos (elaboração de due dilligence).

III.  Estudos Ambientais

O Relatório de Estudos Ambientais deverá conter:

a. Resultados de estudos de engenharia que contemple eventuais análises já
procedidas por órgão ambiental competente.

b. Avaliação dos impactos e riscos ambientais associados ao projeto e possíveis
expansões do aeroporto;

c. Identificação dos passivos existentes e avaliação dos estudos ambientais
existentes;
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existentes;

d. Avaliação da adequação dos estudos preliminares de engenharia e afins às
normas e melhores práticas aplicáveis ao meio ambiente, segundo a legislação
vigente, inclusive no que se refere ao zoneamento do ruído e do uso do solo;

e. Avaliação das medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias a serem
adotadas para a viabilização do projeto do ponto de vista socioambiental,
quando aplicável;

f. Diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental do
empreendimento pela futura concessionária, quando aplicável;

g. Definição do custo atinente ao licenciamento ambiental, incluindo passivos
existentes e implantação de medidas mitigadoras, soluções e estratégias para
viabilização do projeto do ponto de vista socioambiental; e

h. Criação de indicadores para avaliar o desempenho da gestão ambiental do
operador aeroportuário.

IV. Avaliação Econômico-Financeira

O Relatório de Avaliação Econômico-Financeira deverá conter, para cada
aeroporto e de modo consolidado para o bloco de aeroportos (quando aplicável)
a modelagem econômico-financeira pelo método de fluxo de caixa descontado,
com objetivo de avaliar a atratividade do projeto para o setor privado, focando
na possibilidade de sua autossustentabilidade, considerando-se os resultados
dos estudos de demanda, das estimativas de receitas, incluindo as acessórias,
dos custos de operação, manutenção e expansão, custos ambientais,
investimentos, impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e
da análise de risco e jurídica, due dilligence e outros, e sendo avaliados os
benefícios fiscais de projetos dessa envergadura.

Deverão ser entregues planilhas para cada objeto deste CPE. Deverá ser
entregue planilha individualizada para cada aeroporto do bloco de aeroportos e
planilha consolidada do respectivo bloco (quando aplicável).

A modelagem econômico-financeira deverá contemplar ainda outros elementos
pertinentes usualmente adotados no mercado, como o cálculo de parâmetros de
viabilidade de projetos tradicionais (TIR, VPL, taxa de retorno do acionista,
entre outros) e o estabelecimento de premissas de financiamento, tributárias,
macroeconômicas, etc.

Solicita-se a projeção pelo período mínimo de 30 (trinta) anos para exploração,
com seus efeitos incorporados nas planilhas de avaliação econômico-financeira
para fins de determinação da viabilidade do empreendimento. Além da projeção
para o período de 30 anos, os projetos, levantamentos, investigações e estudos
poderão apresentar proposta de prazo de concessão inferior ou superior ao
indicado, de acordo com a viabilidade econômica verificada.

 

 

Ricardo Sampaio S. Fonseca
Comissão de Avaliação dos Estudos

Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sampaio Da Silva
Fonseca, Coordenador Geral de Políticas Regulatórias, em 19/10/2018,
às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Declaração DPR 1182866         SEI 50000.007106/2018-40 / pg. 9



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1182866 e o código CRC D3EABEDF.

Referência: Processo nº 50000.007106/2018-40 SEI nº 1182866

Declaração DPR 1182866         SEI 50000.007106/2018-40 / pg. 10



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS REGULATÓRIAS

EQSW 301/302, Lote 01, Edifício Montes - Bairro Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP
70673-150

Telefone: (61) 2029-8534  - www.transportes.gov.br

DECLARAÇÃO

Brasília, 19 de outubro de 2018.

  

Processo nº 50000.007106/2018-40

Interessado: PROGEN Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A.;
LOGIT Engenharia Consultiva LTDA; JGP Consultoria e Participações LTDA;
Queiroz, Maluf Sociedade de Advogados

  

Atestamos, para os devidos fins, que o consórcio autorizado composto pelas
empresas PROGEN Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A., CNPJ:
57.748.204/0001-22, CREA/SP 0323994, com sede no Largo do Arouche, nº
24,4º andar, Vila Buarque, São Paulo, a LOGIT Engenharia Consultiva LTDA,
CNPJ: 05.093.144/0001-53, CREA: 060.8090 com sede na Av. Eusébio Matoso,
nº 690, 5º andar, Pinheiros, São Paulo, a JGP Consultoria e Participações
LTDA, CNPJ: 69.282.879/0001-08, CREA: 044.1515 com sede na Rua Américo
Brasiliense, nº 615, Chácara Santo Antônio, São Paulo, a Queiroz, Maluf
Sociedade de Advogados, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ:
19.433.220/0001-37, OAB/SP: 235.376 com sede na Avenida Cidade Jardim, nº
400, Itaim Bibi, São Paulo, desenvolveram, projetos, levantamentos,
investigações e estudos técnicos, tendo por escopo a estruturação de diferentes
aspectos relacionados à concessão pública dos seguintes aeroportos:

Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (SBVT); e

Aeroporto de Macaé (SBME).

Dados do Procedimento:

Edital de Chamamento Público de Estudos nº 01/2017, do Ministério dos
Transportes Portos e Aviação Civil (MTPA), de 1º de setembro de 2017.

Edital de Chamamento Público de Estudos nº 003/2017 – SNAC-MTPA – de
1º de novembro de 2017.

Cliente:

Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil – SNAC/MTPA, CNPJ 13.564.476/0001-05.

Período de Execução:
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Os serviços foram executados no período de 01 de novembro de 2017 a 02
de março de 2018.

Equipe Técnica:

Conforme informação fornecida pelas empresas integrantes do Consórcio
autorizado para a realização dos estudos, as equipes técnicas responsáveis pela
elaboração dos estudos foram compostas da seguinte forma:

PROGEN Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A. – Responsável pelo
estudo de engenharia:

Adm. Eduardo Machado Barella – Diretor Geral

Eng. Ricardo Machado Barella – Diretor Técnico

Eng. Jose Ricardo Bortoloni - Coordenador Geral dos Estudos de Engenharia

Eng. Salvador Carletto - Coordenador Técnico dos Estudos de Engenharia

Eng. Juliana Mendes dos S. Goncalves da Silva - Especialista em
Transportes e Planejamento Urbano

Arq. Willian Sussumu Katsuyama - Especialista em Aeroportos

Arq. Juliana Dias da Silva - Especialista em Aeroportos

Arq. Milena Correia Reis - Especialista em Aeroportos

Eng. Alberto Lima - Especialista em Aeroportos

Eng. Felipe Oliveira Martins – Especialista em Pavimentação e Geotecnia

Eng. Felipe de Almeida Maciel - Analista de Transportes

Proj. Wesley Cunha - Analista de Transportes

Proj. Kaio Mizuta de Almeida - Analista de Transportes

LOGIT Engenharia Consultiva LTDA. – Responsável pelo estudo de mercado e
pelo estudo econômico-financeiro:

Eng. Wagner Colombini Martins – Coordenador Geral dos Estudos de
Mercado (Demanda de passageiros, movimentação de aeronaves, carga,
receitas aeronáuticas e receitas comerciais) e o estudo econômico-
financeiro

Eng. Diogo Barreto Martins – Coordenador Técnico dos Estudos de Mercado
(Demanda de passageiros, movimentação de aeronaves, carga, receitas
aeronáuticas e receitas comerciais) e o estudo econômico-financeiro

Eng. Yosef Mentzer – Especialista em Avaliação Econômica Financeira e
Receitas Comerciais

Arq. Juliana Carmo Antunes – Especialista em Planejamento Urbano

Eng. Thiago Affonso Meira – Especialista em Planejamento de Transportes

Eng. Marcelo Wuo Lopes – Consultor de Transportes

Eng. Pedro Correia Tredezini – Analista de Transportes

Eng. Vinicius Brandao Pietrantonio – Analista de Transportes

Eng. Ruben Nakano – Analista de Transportes

Eng. Guilherme Gonçalves – Analista de Transportes
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Eng. Daniel Vitor Lobon Ruiz – Analista de Transportes

JGP Consultoria e Participações LTDA. – Responsável pelo estudo ambiental:

Eng. Gabriel Dalfre – Coordenador Geral dos Estudos / Aspectos Ambientais

Sociol. Ana Maria Iversson – Coordenadora Geral dos Estudos / Aspectos
Sociais

Geol. Alessandro Farinaccio – Coordenador dos Estudos do Meio Físico e
Avaliação de Impactos Ambientais

Biol. Adriana Akemi Kuniy – Coordenadora dos Estudos do Meio Biótico
(Fauna) e Avaliação de Impactos Ambientais

Sociol. Márcia Eliana Chaves – Análise do Marco Legal e Institucional /
Diretriz de Licenciamento Ambiental / Avaliação de Impactos Sociais

Eng. Giuliano Borges de Almeida – Inventário de Passivos Ambientais /
Avaliação de Impactos Ambientais / Diretriz de Licenciamento

Geog. Guilherme Polli Rodrigues – Inventário de Passivos Ambientais /
Avaliação de Impactos Ambientais / Diretriz de Licenciamento

Eng. José Carlos de Lima Pereira – Elaboração do CAPEX Socioambiental

Queiroz, Maluf Sociedade de Advogados. – Responsável pelo estudo jurídico:

Adv. Letícia Queiroz de Andrade – Sócia Diretora

Adv. Fábio Maluf Tognola – Sócio Diretor

Adv. Débora de Assis Pacheco Andrade – Advogada Pleno

Adv. Renata Almeida Faria – Advogada Pleno

Adv. Cecília Thomé Alvarez – Advogada Jr.

Informações Gerais dos Aeroportos estudados conforme os estudos
elaborados pelo consórcio autorizado:

Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, localizado no Município de Vitória, Estado
do Espírito Santo:

Volume de passageiros movimentados em 2016: 2.997.082 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 27.797 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2016: 13.692 toneladas

Receitas totais em 2016: R$ 57.669.666

Volume de passageiros projetados em 2049: 8.946.526 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 109.191 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 52.022 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 524,9 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 02

Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 1.750 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens existente: 1.750 m

Comprimento da pista de pousos/decolagens futura: 2.058 m
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Comprimento final da pista de pousos/decolagens futura: 2.094 m

Aeroporto de Macaé, localizado no Município de Macaé, Estado do Rio de
Janeiro:

Volume de passageiros movimentados em 2016: 318.000 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2016: 42.640 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2016: 92 toneladas

Receitas totais em 2016: R$ 21.613.681

Volume de passageiros projetados em 2049: 437.101 passageiros

Movimento total de aeronaves projetado para 2049: 58.636 aeronaves

Carga aérea projetada para 2049: 266 toneladas

Área do sítio aeroportuário: 274,9 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens: 01

Comprimento da pista de pousos/decolagens existente: 1.200 m

Comprimento final da pista de pousos/decolagens: 1.200 m

Informações específicas das atividades desenvolvidas nos estudos

Os projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos elaborados foram
estruturados em quatro relatórios, conforme elencado a seguir.

Estudo de mercado;

Estudos de engenharia e afins;

Estudos ambientais;

Avaliação econômico-financeira.

O detalhamento do escopo para realização dos Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental está descrito no Termo de Referência (Anexo I) do Edital
de Chamamento Público nº 01/2017, de 1º de setembro de 2017. 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO ESCOPO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE
VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL – EVTEA

I. Estudo de Mercado

O Relatório de Estudo de Mercado deverá conter análises de avaliação da
demanda; avaliação de receitas; e análise de benchmarking, conforme
especificações abaixo.

i. Avaliação da demanda

Delimitação da região de influência do projeto, com dados demográficos e
socioeconômicos, dados de movimentação de passageiros, aeronaves e carga
relacionados ao aeroporto e suas regiões de influência, e análise de variáveis
regionais, considerando-as caso sejam significativas para os resultados.

Projeção de demanda, considerando-se, separadamente, cada segmento
(passageiros, aeronaves e cargas) e perfil (regular, não-regular, doméstica,
internacional, conexão etc.), ao longo de um período sugerido de projeção de 30
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(trinta) anos, com avaliação, em especial, da relação com o crescimento
econômico.

A evolução da demanda deve considerar eventuais restrições operacionais
apontadas nos estudos preliminares de engenharia e afins. Nas proposições de
recomendações utilizadas nas projeções de demanda, sugere-se constar,
minimamente, os fatores que afetam essas projeções por segmento, tais como
premissas da modelagem, metodologia e aspectos técnicos, inclusive testes
estatísticos e disponibilização de toda a base de dados e modelagem para
efeito de reprodução pelo MTPA.

Para os aeroportos de Alta Floresta, Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro
do Norte, Rondonópolis e Sinop, a projeção de demanda deverá avaliar as
receitas e despesas aeronáuticas e se no horizonte de concessão a
infraestrutura permanecerá atendendo à legislação vigente, ou seja, se haverá
necessidade de investir na construção de uma EPTA Especial (Torre) ou se se
mostra mais adequado uma redução para ERAA – Estação de Radiodifusão de
Aeródromo.

Análise da competição intramodal (entre aeroportos) e intermodal (demais
modos de transporte), na medida da compatibilidade da metodologia de
projeção adotada e da disponibilidade dos dados necessários a tais análises.
Ademais, análise de como o respectivo aeroporto vai se inserir na malha aérea
doméstica e internacional brasileira após a concessão (previsão de modelo de
negócio para o aeroporto).

ii. Avaliação de receitas

Avaliação das fontes de receita, considerando os resultados obtidos nas
projeções de demanda, com previsão das receitas resultantes de tarifas
aeroportuárias, da exploração de atividades ligadas à aviação civil (ex: balcões
de check in, lojas das companhias aéreas, hangares entre outras facilidades),
das atividades comerciais no aeroporto (ex: restaurantes, estacionamentos,
lojas, etc.) e da exploração das áreas no sítio aeroportuário (ex: hotéis, centros
comerciais, arrendamento de áreas diversas para atividades econômicas etc.).

iii. Análise de benchmarking

Análise de aeroportos com características similares ao aeroporto objeto do
presente estudo, considerando, em particular, o gerenciamento da capacidade e
a necessidade de investimentos, tipos de serviços, custos eficientes (inclusive
com possíveis ganhos de escala da gestão conjunta de aeroportos, quando
aplicável) e lucratividade, com fornecimento de dados para sustentar as
premissas e os resultados apresentados (tanto da avaliação da demanda
quanto da receita), avaliando a demanda anual, as variações sazonais e os
períodos de pico, para aviação regular e não-regular, doméstica e internacional.

II. Estudos de Engenharia e Afins

O Relatório de Estudos de Engenharia e Afins deverá conter o inventário das
condições existentes no aeroporto; análise de desenvolvimento do sítio
aeroportuário; e estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação
(OPEX), conforme especificações abaixo.

i. Inventário das condições existentes

Inventário das instalações existentes do aeroporto, com descrição e
detalhamentos dos bens que constituirão a concessão, a situação patrimonial
das áreas que compõem o atual sítio aeroportuário, o zoneamento civil/militar e
funcional do aeroporto e os planos de proteção de obstáculos e ruído em vigor.

Declaração DPR 1182945         SEI 50000.007106/2018-40 / pg. 15



Avaliação da capacidade instalada, considerando a demanda atual, indicando as
limitações físicas/operacionais existentes e as melhorias necessárias para
atender a parâmetros mínimos nível de serviço adequado, especialmente quanto
aos seguintes sistemas: terminal de passageiros, terminal de carga aérea,
pistas e pátio de aeronaves, aviação geral, administrativo e de manutenção,
apoio às operações, apoio às companhias aéreas, industrial de apoio,
infraestrutura básica e ambiental.

Para os aeroportos de Alta Floresta, Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro
do Norte, Rondonópolis e Sinop, a avaliação da capacidade instalada e
melhorias necessárias inclui instalações e equipamentos relacionados à
infraestrutura aeronáutica, especialmente quanto aos seguintes: estação de
telecomunicação, sala AIS, centros meteorológicos, estações meteorológicos e
alcance visual da pista – RVR (quando aplicável).

ii. Desenvolvimento do sítio aeroportuário

Apresentação da solução mais adequada para o desenvolvimento do aeroporto,
contemplando-se uma concepção modular e balanceada para fins de expansão,
com apresentação das fases de implantação, considerando-se o Plano Diretor do
aeroporto elaborado pela Infraero, no que for aplicável, bem como os estudos e
projetos existentes para desenvolvimento do sítio aeroportuário, inclusive
avaliação de obras descontinuadas, com apresentação de alternativa, se
necessário.

Análise e sugestão de equacionamento das possíveis restrições de tráfego
aéreo e interferências nas operações do aeroporto (inclusive considerando as
ampliações futuras) e de aeroportos próximos, para cada fase/etapa de
planejamento, de acordo com a solução adotada, considerando-se as limitações
impostas pelas zonas de proteção de aeródromo e auxílios a navegação aérea e
com as informações disponibilizadas pelo DECEA, além da avaliação do Plano
Básico de Zona de Proteção de Aeródromos - PBZPA, Plano de Zona de Proteção
de Auxílios à Navegação Aérea - PZPANA, dos obstáculos e das superfícies
limitadoras de obstáculos, do Plano Básico de Zoneamento de Ruído - PBZR e
das restrições de uso do solo e curvas de ruído.

Apresentação de anteprojeto de engenharia, com as fases/etapas de
implantação consistentes com as projeções de demanda, atendendo aos
parâmetros e especificações técnicas mínimas, que busque maior eficiência à
utilização das instalações e, ainda, considerando a maximização do retorno
esperado do projeto.

Para fins de dimensionamento do terminal de passageiros, deverão ser
considerados os parâmetros vigentes relativos ao nível de serviço ótimo (“nível
C”) da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA), exceto para
aeroportos de pequeno porte, para os quais deverão ser considerados
parâmetros compatíveis com a operação.

O anteprojeto deverá ser compatível com o estudo de mercado e conter os
elementos do projeto básico de que trata a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 e legislação complementar, especialmente no que se refere às
características físicas básicas da obra, considerando-se as informações legais e
técnicas que regem e limitam o objeto da concessão.

O anteprojeto deverá indicar, ainda que de forma preliminar, o cronograma de
execução da obra, podendo ser feita uma referência a projetos semelhantes e
apresentar desenhos esquemáticos, croquis ou imagens, quando necessários
para o perfeito entendimento dos principais componentes da obra, ou ainda
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outras investigações e ensaios, quando couber.

O anteprojeto deverá considerar as normatizações da ANAC e, subsidiariamente,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas a conforto, ruído,
ergonomia, iluminação e outros. No caso de inexistência de normas brasileiras
que tratem dos aspectos anteriormente relacionados, deverá ser considerada a
boa prática internacional do setor aeroportuário.

iii. Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX)

Determinação dos quantitativos dos investimentos, referenciada em projetos-
padrão compatíveis com os demais elementos do projeto básico utilizado, em
quantidades agregadas principais ou em outras metodologias aplicáveis,
observando-se:

a. Preços unitários baseados em sistemas oficiais de preço, em preços de
mercado ou em valores referenciais admitidos pela Administração Pública
Federal, principalmente pelos órgãos de fiscalização e controle.

b. A estimativa de custo global dos investimentos deverá ter como base as
quantidades, preços e demais elementos do projeto, possuindo precisão e
confiabilidade compatíveis com o nível de detalhamento do elemento técnico
sob análise.

Quando verificada a existência de obras inacabadas no sítio aeroportuário,
deverão ser avaliadas as condições das obras e quanto do executado é possível
de ser aproveitado na expansão prevista para o desenvolvimento do sítio.

Quando verificada a necessidade de utilização de áreas externas aos limites do
sítio aeroportuário para viabilizar a ampliação da infraestrutura aeroportuária,
deverão ser considerados e estimados os custos de desapropriação referentes à
expansão.

Quando verificada a necessidade de limitações administrativas adicionais em
áreas próximas ao aeroporto (art. 43 da Lei n. 7.565, de 1986), deverão ser
considerados e estimados os eventuais custos de indenização (art. 46 da Lei n.
7.565, de 1986).

Os custos operacionais deverão ser baseados em referências de custos
eficientes, inclusive com benchmarking de outros aeroportos semelhantes,
nacionais e internacionais. Tais custos deverão conter, além dos custos de
manutenção e de capital, custos de pessoal, material de consumo, serviços
públicos e serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal deverão
retratar uma estrutura organizacional hipotética do operador e todos os custos
deverão ser compatíveis com as soluções adotadas para o desenvolvimento do
sítio aeroportuário, inclusive custos de operação relacionados à operação da
EPTA (quando aplicável). Deverão ser analisados e indicados possíveis ganhos
de escala da gestão conjunta de aeroportos, quando aplicável.

Deverá ser realizada análise dos contratos vigentes entre o operador
aeroportuário atual e outros agentes relacionados ao aeroporto, assim como
avaliação dos impactos jurídicos (elaboração de due dilligence).

III.  Estudos Ambientais

O Relatório de Estudos Ambientais deverá conter:

a. Resultados de estudos de engenharia que contemple eventuais análises já
procedidas por órgão ambiental competente.

b. Avaliação dos impactos e riscos ambientais associados ao projeto e possíveis
expansões do aeroporto;
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expansões do aeroporto;

c. Identificação dos passivos existentes e avaliação dos estudos ambientais
existentes;

d. Avaliação da adequação dos estudos preliminares de engenharia e afins às
normas e melhores práticas aplicáveis ao meio ambiente, segundo a legislação
vigente, inclusive no que se refere ao zoneamento do ruído e do uso do solo;

e. Avaliação das medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias a serem
adotadas para a viabilização do projeto do ponto de vista socioambiental,
quando aplicável;

f. Diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental do
empreendimento pela futura concessionária, quando aplicável;

g. Definição do custo atinente ao licenciamento ambiental, incluindo passivos
existentes e implantação de medidas mitigadoras, soluções e estratégias para
viabilização do projeto do ponto de vista socioambiental; e

h. Criação de indicadores para avaliar o desempenho da gestão ambiental do
operador aeroportuário.

IV. Avaliação Econômico-Financeira

O Relatório de Avaliação Econômico-Financeira deverá conter, para cada
aeroporto e de modo consolidado para o bloco de aeroportos (quando aplicável)
a modelagem econômico-financeira pelo método de fluxo de caixa descontado,
com objetivo de avaliar a atratividade do projeto para o setor privado, focando
na possibilidade de sua autossustentabilidade, considerando-se os resultados
dos estudos de demanda, das estimativas de receitas, incluindo as acessórias,
dos custos de operação, manutenção e expansão, custos ambientais,
investimentos, impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e
da análise de risco e jurídica, due dilligence e outros, e sendo avaliados os
benefícios fiscais de projetos dessa envergadura.

Deverão ser entregues planilhas para cada objeto deste CPE. Deverá ser
entregue planilha individualizada para cada aeroporto do bloco de aeroportos e
planilha consolidada do respectivo bloco (quando aplicável).

A modelagem econômico-financeira deverá contemplar ainda outros elementos
pertinentes usualmente adotados no mercado, como o cálculo de parâmetros de
viabilidade de projetos tradicionais (TIR, VPL, taxa de retorno do acionista,
entre outros) e o estabelecimento de premissas de financiamento, tributárias,
macroeconômicas, etc.

Solicita-se a projeção pelo período mínimo de 30 (trinta) anos para exploração,
com seus efeitos incorporados nas planilhas de avaliação econômico-financeira
para fins de determinação da viabilidade do empreendimento. Além da projeção
para o período de 30 anos, os projetos, levantamentos, investigações e estudos
poderão apresentar proposta de prazo de concessão inferior ou superior ao
indicado, de acordo com a viabilidade econômica verificada.

 

 

Ricardo Sampaio S. Fonseca
Comissão de Avaliação dos Estudos

Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sampaio Da Silva
Fonseca, Coordenador Geral de Políticas Regulatórias, em 19/10/2018,
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às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1182945 e o código CRC D1A49294.

Referência: Processo nº 50000.007106/2018-40 SEI nº 1182945
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ATIVO R$ 6.957.765,14R$ 8.409.711,46

 ATIVO CIRCULANTE R$ 6.260.373,73R$ 7.743.960,92

  DISPONIVEL R$ 529.674,62R$ 456.311,61

   Numerários R$ 11,97R$ 5,72

    CAIXA R$ 11,97R$ 5,72

     Caixa Geral R$ 11,97R$ 5,72

   BANCOS R$ 529.662,65R$ 456.305,89

    BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 10.512,69R$ 433.374,38

     Itaú R$ 10,00R$ 433.374,38

     Banco do Brasil R$ 10.502,69R$ 0,00

    APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 519.149,96R$ 22.931,51

     XP Investimentos CCTVM S/A R$ 109,32R$ 109,32

     XP - BNP MatchDIFIRefCP R$ 0,00R$ 95,35

     Banco do Brasil - BB Renda Fixa 500 R$ 466,26R$ 22.726,84

     Itaú - Aplicacao Automatica R$ 518.574,38R$ 0,00

  CLIENTES R$ 840.239,66R$ 953.058,96

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 840.239,66R$ 953.058,96

    DUPLICATAS A RECEBER R$ 840.239,66R$ 953.058,96

     FOXX INOVA AMBIENTAL LTDA. R$ 281.550,00R$ 281.550,00

     CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E
COMERCIO S/

R$ 32.847,50R$ 32.847,50

     HAZTEC TECNOLOGIA E
PLANEJAMENTO AMBIENT

R$ 408.247,50R$ 408.247,50

     JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA
S/A

R$ 0,00R$ 0,00

     INOVA SAÚDE SOROCABA SPE S.A R$ 16.423,75R$ 0,00

     INOVA SAÚDE SÃO PAULO SPE S.A R$ 16.423,75R$ 0,00

     ELDORADO CELULOSE E PAPEL S.A. R$ 0,00R$ 16.423,75

     FERROSTAAL INDUSTRIEANLAGEN
OLEO E GAS D

R$ 0,00R$ 6.750,00

     A.A.P. FRANCHISING S/C LTDA R$ 0,00R$ 10.792,75

     BII PAR PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 0,00R$ 5.385,00

     CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
SA

R$ 0,00R$ 30.032,00

     GS INIMA BRASIL R$ 0,00R$ 0,00
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     TERRACOM CONSTRUCOES LTDA R$ 0,00R$ 10.423,36

     SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE
ARACATUBA

R$ 0,00R$ 0,00

     AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. R$ 9.385,00R$ 9.385,00

     AGUAS DE DIAMANTINO S/A R$ 0,00R$ 0,00

     AGUAS DE GUARANTA LTDA R$ 0,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE PARANATINGA LTDA R$ 1.877,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO
SPE LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

     AGUAS DE CONFRESA S A R$ 1.877,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A. R$ 0,00R$ 938,50

     BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

R$ 0,00R$ 46.925,00

     DB3 SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

R$ 0,00R$ 2.250,00

     EPC CONSTRUCOES LTDA R$ 0,00R$ 537,29

     VOGA MARINE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAC

R$ 0,00R$ 3.065,15

     MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. R$ 0,00R$ 2.829,39

     CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA R$ 0,00R$ 4.904,28

     AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO
SPE LTDA.

R$ 4.692,50R$ 9.385,00

     AGUAS DE CAMBORIU SANEAMENTO
SPE S.A.

R$ 0,00R$ 4.692,50

     Aguas De Penha Saneamento Spe Sa R$ 4.692,50R$ 4.692,50

     AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL
SPE S.A

R$ 4.692,50R$ 4.692,50

     BRASAL INCORPORACOES E
CONSTRUCOES DE IM

R$ 0,00R$ 0,00

     ZETTA FROTAS LTDA R$ 0,00R$ 18.769,99

     BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOM

R$ 0,00R$ 0,00

     AGUAS DE MATUPA LTDA R$ 1.877,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A R$ 1.877,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE PIMENTA BUENO
SANEAMENTO SPE LT

R$ 1.877,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE ROLIM DE MOURA
SANEAMENTO LTDA

R$ 0,00R$ 1.877,00

     AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO
SPE S A

R$ 18.770,00R$ 18.770,00

     FERRARI AGROINDUSTRIA S/A R$ 0,00R$ 0,00
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     TRACADO CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

R$ 0,00R$ 5.631,00

     PATTAC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S

R$ 0,00R$ 0,00

     COCAL COMERCIO INDUSTRIA CANAA
ACUCAR E

R$ 0,00R$ 0,00

     TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO

R$ 0,00R$ 0,00

     VIP GESTAO E LOGISTICA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

     Fiscal Tecnologia e Automação Ltda R$ 0,00R$ 0,00

     AMUSE-BR ENTRETENIMENTO LTDA. R$ 15.141,74R$ 0,00

     BIOSEV S.A. R$ 0,00R$ 0,00

     BRT SOROCABA CONCESSIONARIA DE
SERVICOS

R$ 0,00R$ 0,00

     VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL
S.A.

R$ 0,00R$ 0,00

     SETA ENGENHARIA S/A R$ 0,00R$ 0,00

     VOA SP SPE S.A. R$ 0,00R$ 0,00

     ZTT DO BRASIL LTDA R$ 0,00R$ 0,00

     USINA SANTA FE S/A R$ 0,00R$ 0,00

     ALCOOAD INDÚSTRIA DE ETANOL
LTDA.

R$ 0,00R$ 0,00

     Pitangueiras Açucar e Álcool Ltda R$ 15.641,67R$ 0,00

     USINA SAO JOSE DA ESTIVA S/A
ACUCAR E A

R$ 0,00R$ 0,00

     COMPANHIA ALCOOLQUIMICA
NACIONAL-ALCOOLQ

R$ 2.346,25R$ 0,00

  OUTROS CREDITOS R$ 4.890.459,45R$ 6.334.590,35

   OUTROS CREDITOS R$ 4.890.459,45R$ 6.334.590,35

    TITULOS A RECEBER R$ 0,00R$ 0,00

    VALORES TRANSITORIOS R$ 0,00R$ 0,00

     Valores a Apropriar R$ 0,00R$ 0,00

    BF PARTICIPAÇÕES - PROJETOS R$ 0,00R$ 0,00

     P16 TELECOM LTDA R$ 0,00R$ 0,00

     P16 TELECOM LTDA - Aporte R$ 0,00R$ 0,00

     Gratia Participações Ltda R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 0,00R$ 160.000,00

     Jose Mauro C Cunha R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador 7Página 3 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E6.4C.F9.D9.88.DF.35.7B.DF.C6.4B.FE.3B.8D.D5.86.5C.CC.14.A0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 14.629.882/0001-63

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

     Roberto Sena R$ 0,00R$ 0,00

     INCORP PAR I EMPR PART LTDA R$ 0,00R$ 100.000,00

     OHL AEROPORTOS R$ 0,00R$ 60.000,00

    ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ 3.277,88R$ 0,00

     Férias R$ 3.277,88R$ 0,00

    ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 4.866.505,78R$ 6.090.287,21

     Renato José Silveira Lins Sucupira R$ 0,00R$ 4.003,00

     Distribuição Antecipada de Lucro R$ 4.866.505,78R$ 6.086.284,21

    TRIBUTOS A RECUPERAR /
COMPENSAR

R$ 20.675,79R$ 84.303,14

     IR Retido na fonte R$ 14.024,51R$ 62.030,71

     CSSL retida na fonte a compensar R$ 2.523,65R$ 22.272,43

     COFINS retida na fonte a compensar R$ 3.209,66R$ 0,00

     PIS-PASEP Retido na fonte a compensar R$ 917,97R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 697.391,41R$ 665.750,54

  ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 610.072,05R$ 571.324,09

   OUTROS CREDITOS R$ 610.072,05R$ 571.324,09

    CONTROLADORA, CONTROLADAS E
COLIGADAS

R$ 610.072,05R$ 504.684,09

     Affines Consultoria Empresarial Ltda R$ 0,00R$ 4.154,88

     BF Capital Participações Ltda R$ 610.072,05R$ 500.529,21

    SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS
LIGADAS

R$ 0,00R$ 0,00

     Renato José Silveira Lins Sucupira R$ 0,00R$ 0,00

    DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 0,00R$ 66.640,00

     RS R$ 0,00R$ 66.640,00

  INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

   INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    OUTRAS PARTICIPACOES
SOCIETARIAS

R$ 0,00R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 87.319,36R$ 94.426,45

   BENS MÓVEIS R$ 87.319,36R$ 94.426,45

    BENS MÓVEIS R$ 259.440,53R$ 254.286,33

     Móveis e utensílios R$ 104.700,32R$ 103.964,00

     Equipamento de Tecnologia e Informatica R$ 154.740,21R$ 150.322,33
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    (-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E
EXAUST. ACUM.

R$ (172.121,17)R$ (159.859,88)

     (-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios R$ (45.925,20)R$ (39.208,92)

     (-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. R$ (126.195,97)R$ (120.650,96)

PASSIVO R$ 6.957.765,14R$ 8.409.711,46

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.157.842,87R$ 116.578,60

  Exigivel a Curto prazo R$ 0,00R$ 0,00

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 0,00R$ 0,00

     Renato José Silveira Lins Sucupira R$ 0,00R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 0,00R$ 7.450,00

   FORNECEDORES R$ 0,00R$ 7.450,00

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 0,00R$ 7.450,00

     SCI REPRESENTACOES
CORPORATIVAS INTEGRAD

R$ 0,00R$ 0,00

     DJ COMUNICAÇ¦O EMPRESARIAL LTDA
ME

R$ 0,00R$ 7.450,00

     PIZARRO MANSO SUPORTE A
NEGOCIOS LTDA -

R$ 0,00R$ 0,00

     GEMATW TREINAMENTOS LTDA.- ME R$ 0,00R$ 0,00

     SALIBYRH CONSULTORIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

     ABT ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

     NOOVI DO BRASIL LTDA R$ 0,00R$ 0,00

     MAZARS CABREIRA ASSESSORIA R$ 0,00R$ 0,00

     JUNIOR ERVILHA ARQUITETURA EIRELI R$ 0,00R$ 0,00

     REAGRO SOLUÇOES E CONSULTORIA
EM AGRONEG

R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 400.205,26R$ 43.113,13

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 400.205,26R$ 43.113,13

    IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A
RECOLHER

R$ 400.205,26R$ 43.113,13

     ISS a recolher R$ 63.325,71R$ 36.903,85

     Provisao p/ imposto de renda R$ 253.458,43R$ 48,99

     Provisao contribuicao social s/ o lucro R$ 79.441,61R$ 265,32

     Imposto de renda na fonte a recolher R$ 2.557,13R$ 4.926,55

     PIS-PASEP a recolher R$ 0,00R$ 172,46
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     Cofins a recolher R$ 0,00R$ 795,96

     CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a
recolher

R$ 1.422,38R$ 0,00

     ISS retido na fonte a recolher R$ 0,00R$ 0,00

  OBRIGACOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIA

R$ 26.606,33R$ 62.235,53

   OBRIGACOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIA

R$ 26.606,33R$ 62.235,53

    OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 0,00R$ 323,53

     Salarios e ordenados a pagar R$ 0,00R$ 0,00

     Contribuição Sindical R$ 0,00R$ 323,53

     Rescisoes a Pagar R$ 0,00R$ 0,00

    OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 9.152,18R$ 21.351,04

     INSS a recolher R$ 7.941,03R$ 17.353,90

     FGTS a recolher R$ 1.211,15R$ 3.997,14

    PROVISOES R$ 17.454,15R$ 40.560,96

     Provisao para ferias R$ 17.454,15R$ 40.560,96

     Provisao para 13º Salario R$ 0,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGACOES R$ 731.031,28R$ 3.779,94

   OUTRAS OBRIGACOES R$ 731.031,28R$ 3.779,94

    ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00R$ 0,00

    CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 1.700,00

     Reembolso Caixa R$ 0,00R$ 1.700,00

    CONTAS CORRENTES R$ 0,00R$ 2.079,94

     Renato Jose Silveira Lins Sucupira R$ 0,00R$ 2.079,94

    DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL
PROPRIO

R$ 731.031,28R$ 0,00

     Dividendos a pagar R$ 731.031,28R$ 0,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 0,00

  PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 0,00

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    CONTROLADORA, CONTROLADAS E
COLIGADAS

R$ 0,00R$ 0,00

     BF Capital Participações Ltda R$ 0,00R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 5.799.922,27R$ 8.293.132,86

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador 7Página 6 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E6.4C.F9.D9.88.DF.35.7B.DF.C6.4B.FE.3B.8D.D5.86.5C.CC.14.A0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 14.629.882/0001-63

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  CAPITAL SOCIAL R$ 700.000,00R$ 700.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 700.000,00R$ 700.000,00

    CAPITAL SUBSCRITO R$ 700.000,00R$ 700.000,00

     Capital social R$ 700.000,00R$ 700.000,00

  RESERVAS DE LUCROS R$ 5.099.922,27R$ 7.593.132,86

   RESERVAS DE LUCROS R$ 5.099.922,27R$ 7.593.132,86

    RESERVAS DE LUCROS R$ 5.099.922,27R$ 7.593.132,86

     Lucros Acumulados R$ 5.099.922,27R$ 7.593.132,86
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 14.629.882/0001-63

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição ValorNota

RECEITAS R$ 7.337.425,79

  RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS R$ 8.023.259,36

    Servicos prestados - mercado interno R$ 8.023.259,36

  (-) ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS R$ (686.893,17)

    (-) ISS R$ (397.048,02)

    (-) COFINS R$ (238.228,90)

    (-) PIS-PASEP R$ (51.616,25)

  JUROS E DESCONTOS R$ 1.059,60

    Juros de aplicacoes financeiras R$ 476,57

    Juros ativos R$ 583,03

(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS R$ (3.816.774,90)

  (-) CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL R$ (673.387,37)

    (-) Pro Labore R$ (117.357,60)

    (-) Salários - CLT R$ (139.269,99)

    (-) FGTS R$ (14.756,23)

    (-) INSS R$ (61.918,04)

    (-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ (62.329,75)

    (-) FERIAS R$ (1.717,93)

    (-) 13o SALARIO R$ (12.876,13)

    (-) VALE TRANSPORTE R$ (2.807,80)

    (-) Seguro Saude / Vida R$ (260.353,90)

  (-) OUTROS CUSTOS COM PROJETOS R$ (184.018,10)

    (-) Passagens R$ (58.789,78)

    (-) Estadas R$ (12.635,85)

    (-) Refeições R$ (11.749,44)

    (-) Motoboy R$ (477,39)

    (-) Taxi e Condução R$ (31.967,84)

    (-) Estacionamento R$ (818,00)

    (-) Outros Custos com Projetos R$ (67.579,80)

  (-) CUSTOS GERAIS R$ (383,15)

    (-) Malotes e Correios R$ (158,00)

    (-) Cartorarias e Processuais R$ (225,15)

  (-) TREINAMENTO R$ (3.238,22)

    (-) Cursos de Curta Duração R$ (3.238,22)
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  (-) CUSTOS REEMBOLSAVEIS R$ (13.229,69)

    (-) Despesas Reembolsaveis R$ (99.299,75)

    Reembolso R$ 86.070,06

  (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (419.073,12)

    (-) Salarios R$ (208.666,93)

    (-) PRO LABORE R$ (22.896,00)

    (-) PLR - CLT R$ (10.808,76)

    (-) 13º Salario R$ (8.318,87)

    (-) Ferias R$ (13.988,10)

    (-) INSS R$ (32.343,28)

    (-) FGTS R$ (8.289,76)

    (-) Seguro Saúde / Vida R$ (72.418,70)

    (-) Auxilio Alimentação R$ (30.295,08)

    (-) Vale Transporte R$ (11.047,64)

  (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (1.022.950,14)

    (-) IPTU R$ (45.814,10)

    (-) Taxas diversas R$ (136.987,35)

    (-) Imposto de Renda R$ (611.403,53)

    (-) Contribuição Social R$ (228.745,16)

  (-) DESPESAS NÃO RECORRENTES R$ (60.000,00)

    (-) Doações R$ (60.000,00)

  (-) DESPESAS GERAIS R$ (1.340.852,05)

    (-) Aluguel R$ (442.200,00)

    (-) Condominio R$ (89.676,98)

    (-) Energia Eletrica R$ (31.211,79)

    (-) Reforma e Manutenção R$ (8.274,34)

    (-) Material de Limpeza e Cozinha R$ (15.052,39)

    (-) Material de Escritório R$ (19.105,65)

    (-) Estacionamento R$ (815,00)

    (-) Despesas Bancárias R$ (11.078,17)

    (-) Telefone e Internet R$ (84.603,80)

    (-) Motoboy R$ (2.505,78)

    (-) Cartorarias e Processuais R$ (1.196,38)

    (-) Assessoria Juridica e Contabil R$ (73.072,26)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador 3Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E6.4C.F9.D9.88.DF.35.7B.DF.C6.4B.FE.3B.8D.D5.86.5C.CC.14.A0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 14.629.882/0001-63

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição ValorNota

    (-) Sistema de Informacao R$ (3.180,40)

    (-) Serviços Contratados R$ (390.282,02)

    (-) Brindes R$ (17.643,92)

    (-) Malotes e Correios R$ (3.182,10)

    (-) Taxi e Conducao R$ (5.620,48)

    (-) Depreciacoes e amortizacoes R$ (12.261,29)

    (-) Passagens R$ (46.906,40)

    (-) Refeições / Lanches R$ (10.993,78)

    (-) Livros, jornais e revistas R$ (593,60)

    (-) Conselho Administrativo R$ (35.295,00)

    (-) Eventos R$ (35.101,52)

    (-) Curso de Curta Duração R$ (999,00)

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (611,02)

    (-) Descontos concedidos R$ (0,05)

    (-) Juros de mora R$ (610,97)

  (-) OUTRAS R$ (99.032,04)

    (-) Duplicatas não recebidas R$ (99.032,04)

 = Lucro R$ 3.520.650,89
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

01/01/2018 a 31/12/2018 14.629.882/0001-63

Número de Ordem do Livro: 8

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Procurador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 064.099.008-80

N° de Série do Certificado 392534432373560689

Nome do Signatário EDVALDO GAMA DA SILVA:06409900880

Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 22/02/2019 a 21/02/2022

Qualificação do Assinante Contabilista

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 064.099.008-80

N° de Série do Certificado 392534432373560689

Nome do Signatário EDVALDO GAMA DA SILVA:06409900880

Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 22/02/2019 a 21/02/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador 1Página 1 de







���������� �����	
�������������

���������������	����	���	��������������������	��������� ��������!"����	 ��	�#�$%�$��$��&��$��$'�$(�$$�$)�$'% ���

*+,-./0+12.34+,5/16.1*+,7584/4656.16+1.-756+16.1-9+1:5;/+

*.27469+16.12.3;/524656.1:2+<4--4+,5/

=>*+,-./0+12.34+,5/16.1*+,7584/4656.16+1.-756+16.1-9+1:5;/+>?@ABCDC?E>FGH>I

JKILMNNMIOPQ>MRHOSMLMTPRI>OI>JKHNHOSH>RITGUHOSI>HOTIOSKPVNH>HU>NMSGPWXI>A@YZ[EA>OHNSH>AH\MIOPQ]>PJSI
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