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ECONOMIA
MINAS ARENA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.
CNPJ nº 13.012.956/0001-55
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(e) Dividendos
Conforme estatuto social, a Companhia deverá distribuir, no mínimo, um dividendo obrigatório de 5% do lucro
OtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ
31/12/2017
31/12/2016
Lucro líquido do exercício
8.681
13.068
Constituição da reserva legal
(434)
(654)
(8.247)
(12.414)
7UDQVIHUrQFLDSDUDUHVHUYDGHVXEYHQomR
Base de cálculo para os dividendos mínimos
16. Adiantamento de clientes
Refere-se a desconto de desempenho da Concessionária apurado para o 4º trimestre de 2017 a ser aplicado no
faturamento de períodos subsequentes nos termos do contrato de PPP.
17. Receita
$UHFRQFLOLDomRHQWUHDUHFHLWDEUXWDHDUHFHLWDOtTXLGDpFRPRVHJXH
31/12/2017
31/12/2016
19.780
19.864
61.580
67.772
(6.401)
(9.046)
74.959
78.590
(a) $UHFHLWDGHRSHUDomRUHÀHWHRVYDORUHVDUUHFDGDGRVDWtWXORGHSDUFHODVSHFXQLiULDVSUHYLVWDVQRFRQWUDWRGH
concessão, bem como a venda de ingressos para partidas de futebol, a realização de eventos comerciais, aluguel
GHiUHDVHLQVWDODo}HVHH[SORUDomRGHRXWUDVIRQWHVGHUHFHLWDGR(VWiGLR
(b) 5HIHUHVHDDWXDOL]DomRGRDWLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmRFRPEDVHQDDSOLFDomRGDWD[DGHUHWRUQRHVWLPDGD
VREUHRVDOGRHPDEHUWRGRDWLYR¿QDQFHLUR
(c) Os impostos e contribuições incidentes na receita de operação referem-se ao Programa de Integração Social
(PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto sobre Serviços (ISS).
Receita de operação (a)
$WXDOL]DomRGRDWLYR¿QDQFHLUR E
Impostos e contribuições (c)

18. Custos e despesas por natureza
Pessoal
Serviços públicos
Despesa com manutenção
Serviços de terceiros
Despesas com aluguel de equipamentos
Materiais
Taxas
Depreciação e amortização
Propaganda e publicidade
Despesas tributárias
Outros
Total do custo e despesas administrativas
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas

31/12/2017
(13.336)
(2.335)
(6.162)
(4.640)
(776)
(445)
(564)
(2.468)
(253)
(26)
(1.673)
(32.678)

31/12/2016
(12.354)
(3.360)
(10.620)
(3.607)
(1.175)
(393)
(281)
(2.459)
(122)
(27)
(1.233)
(35.631)

(22.605)
(10.073)
(32.678)

(27.315)
(8.316)
(35.631)

5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWD¿QDQFHLUD
-XURVVREUHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
Juros de mora e descontos obtidos
Variação monetária ativa
2XWUDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVD¿QDQFHLUD
Despesas e comissões bancárias
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Juros de mora
Variação monetária passiva
2XWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR

31/12/2017

31/12/2016

1.985
43
848
3
2.879

1.380
119
3.309
103
4.911

(334)
(25.758)
(4)
(3.310)
(11.723)
(41.129)
(38.250)

(224)
(29.755)
(2)
(6.396)
(474)
(36.851)
(31.940)

2*HVWmRGHULVFR¿QDQFHLUR
)DWRUHVGHULVFR¿QDQFHLUR
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDH[S}HDGLYHUVRVULVFRV¿QDQFHLURVULVFRGHPHUFDGR ULVFRGRÀX[RGHFDL[D
RXYDORUMXVWRDVVRFLDGRFRPWD[DGHMXURV ULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]2SURJUDPDGHJHVWmRGHULVFR
JOREDOGD&RPSDQKLDEXVFDPLQLPL]DUSRWHQFLDLVHIHLWRVDGYHUVRVQRVHXGHVHPSHQKR¿QDQFHLUR
A gestão de risco é realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração.
$ WHVRXUDULD LGHQWL¿FD DYDOLD H SURWHJH D &RPSDQKLD FRQWUD HYHQWXDLV ULVFRV ¿QDQFHLURV 2 &RQVHOKR
de Administração estabelece princípios, por escrito, para a gestão de risco global, bem como para áreas
HVSHFt¿FDVFRPRULVFRGHWD[DGHMXURVULVFRGHFUpGLWRHLQYHVWLPHQWRGHH[FHGHQWHVGHFDL[D
Risco de mercado
5LVFRGRÀX[RGHFDL[DRXYDORUMXVWRDVVRFLDGRFRPWD[DGHMXURV
2 ULVFR GH WD[D GH MXURV GD &RPSDQKLD GHFRUUH GH DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV H HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV
GH ORQJR SUD]R$V DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV H RV HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV jV WD[DV YDULiYHLV H[S}HP D
&RPSDQKLDDRULVFRGHWD[DGHMXURVGHÀX[RGHFDL[D2VHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVjVWD[DV¿[DVH[S}HP
D&RPSDQKLDDRULVFRGHYDORUMXVWRDVVRFLDGRjWD[DGHMXURV
'XUDQWH  H  DV DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV H RV HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD jV WD[DV
variáveis eram mantidos em reais.
Risco de crédito
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de depósitos em bancos
bem como de exposições de crédito a clientes. A administração não espera nenhuma perda decorrente de
LQDGLPSOrQFLDVXSHULRUDRYDORUMiSURYLVLRQDGR
Risco de liquidez
$SUHYLVmRGHÀX[RGHFDL[DpUHDOL]DGDSHODWHVRXUDULDTXHPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDVH[LJrQFLDVGH
OLTXLGH]SDUDDVVHJXUDUTXHHOHWHQKDFDL[DVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVDSUHYLVmR
OHYD HP FRQVLGHUDomR RV SODQRV GH ¿QDQFLDPHQWR GD GtYLGD FXPSULPHQWR GH FOiXVXODV FXPSULPHQWR GDV
PHWDVLQWHUQDVGRTXRFLHQWHGREDODQoRSDWULPRQLDOHVHDSOLFiYHOH[LJrQFLDVUHJXODWyULDVOHJDLV

O excesso de caixa, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em contas
EDQFiULDVFRPLQFLGrQFLDGHMXURVGHSyVLWRVDSUD]RGHSyVLWRVGHFXUWRSUD]RHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
HVFROKHQGRLQVWUXPHQWRVFRPYHQFLPHQWRVDSURSULDGRVRXOLTXLGH]VX¿FLHQWHSDUDIRUQHFHUPDUJHPVX¿FLHQWH
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
20.2. Gestão de capital
2VREMHWLYRVGD&RPSDQKLDDRDGPLQLVWUDUVHXFDSLWDOVmRRVGHVDOYDJXDUGDUDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHGD
Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
3DUDPDQWHURXDMXVWDUDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDDDGPLQLVWUDomRSRGHRXSURS}HQRVFDVRVHPTXH
RVDFLRQLVWDVWrPGHDSURYDUUHYHUDSROtWLFDGHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVGHYROYHUFDSLWDODRVDFLRQLVWDVRX
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
2VtQGLFHVGHDODYDQFDJHP¿QDQFHLUDHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHSRGHPVHUDVVLP
VXPDULDGRV
31/12/2017
31/12/2016
7RWDOGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
290.153
335.615
0HQRVFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
(32.069)
(21.577)
Dívida líquida
258.084
314.038
Total do patrimônio líquido
416.428
407.747
Capital total (patrimônio líquido + dívida líquida)
674.512
721.785
ËQGLFHGHDODYDQFDJHP¿QDQFHLUD
38,26%
43,51%
20.3. Estimativa de valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor
contábil, menos a perda (impairment QRFDVRGHFRQWDVDUHFHEHUHVWHMDPSUy[LPRVGHVHXVYDORUHVMXVWRV
21. Seguros
$ &RPSDQKLD PDQWpP FREHUWXUD GH VHJXURV HP PRQWDQWH FRQVLGHUDGRV VX¿FLHQWHV SHOD DGPLQLVWUDomR SDUD
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.
Em 31 de dezembro, a Companhia apresentava as seguintes principais apólices de seguro contratadas com
WHUFHLURV
Montante da Cobertura
Bens segurados
Riscos cobertos
31/12/2017 31/12/2016
Responsabilidade civil Responsabilidade civil
30.000
30.000
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRGDQRVHOpWULFRVYHQGDYDOD
Patrimônio e estoques
fumaça/ lucros cessantes
400.000
400.000

Diretoria Executiva

Contadora:

André Luis Santana Moraes
Samuel Henrique Cornélio Lloyd

Gleice de Cássia Barbosa
CRC/MG 070094/O-3

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da
0LQDV$UHQD±*HVWmRGH,QVWDODo}HV(VSRUWLYDV6$
Belo Horizonte – MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. (Companhia),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do
UHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPR
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
UHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD0LQDV$UHQD±*HVWmRGH,QVWDODo}HV(VSRUWLYDV6$HPGH
GH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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
j &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP RV SULQFtSLRV pWLFRV UHOHYDQWHV SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR
&RQWDGRU H QDV QRUPDV SUR¿VVLRQDLV HPLWLGDV SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH H FXPSULPRV FRP DV
GHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDp
VX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
Ênfase
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 14 às demonstrações contábeis, encontra-se em andamento
processo investigatório conduzido pelo Ministério Público de Minas Gerais decorrente de representação realizada
por terceiro contra a Companhia. Nas circunstâncias, não há como determinar o desfecho desse processo em
curso. As demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer efeitos que possam advir desse assunto,
HQRVVDFRQFOXVmRQmRHVWiPRGL¿FDGDHPUHODomRDHVVHWHPD
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
2VYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGR¿QGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDGRVSDUD¿QVGHFRPSDUDomR

foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 28 de agosto de 2017, com
a rQIDVHUHIHUHQWHDRPHVPRDVVXQWRFLWDGRQRSDUiJUDIR³ÇQIDVH”.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia 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 não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
1RVVRV REMHWLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV WRPDGDV HP FRQMXQWR
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
FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYD
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
MXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
x,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHP
FRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmR
GHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGH
HQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
x2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRVSURFHGLPHQWRVGH

DXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRV
FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
xConcluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
FRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HV
TXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HV
IRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGH
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
xAvaliamos 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
FRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGD
pSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
QRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2018.

Daniel Menezes Vieira
CT CRC MG-078.081/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP – 025.583/O-1 “S” - MG

COMÉRCIO

Empresário de BH atinge conﬁança recorde
Índice divulgado pela CDL/BH alcança 60,9 pontos, maior desde outubro de 2015, início da série
ANA CAROLINA DIAS

A confiança dos empresários de Belo Horizonte
alcançou a maior pontuação
da série histórica iniciada em
outubro de 2015. O Indicador de Confiança do Empresário (ICE) divulgado ontem
pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH) registrou a terceira alta consecutiva durante o
primeiro trimestre deste ano,
alcançando a marca dos 60,9
pontos. Na comparação com
o quarto trimestre de 2017,
quando o índice registrava
55,5 pontos, o aumento foi
de 5,4 pontos.
O levantamento apontou
que as pequenas empresas,
aquelas que têm entre 10
e 49 empregados, são as
mais otimistas em relação
ao futuro da economia do
País, com 59,3 pontos no
primeiro trimestre de 2018.
Na sequência, a análise por
porte das empresas trouxe
as de médio porte (de 50 a
99 empregados) com 56,5
pontos e as micro (até nove
empregados) que registraram 53,2 pontos.
Os resultados mostram
ainda que a confiança está
relacionada tanto ao cenário do Brasil quanto com
os próprios negócios dos
entrevistados. A expecta-

tiva geral dos empresários
sobre o cenário econômico
e sobre as finanças da empresa para os próximos seis
meses registrou 77,3 pontos
no primeiro trimestre de
2018, quatro pontos acima
do índice de 73,3 pontos registrado no quarto trimestre
do ano anterior.
Já a expectativa quanto às
finanças de seu próprio negócio para os próximos seis
meses também apresentou
melhora, passando de 74,7
pontos no quarto trimestre
de 2017 para 76,3 pontos no
primeiro trimestre deste ano
e o indicador da perspectiva
dos empresários em relação ao cenário econômico
brasileiro também para o
próximo semestre subiu
de 72 pontos para 78,3 na
mesma base comparativa.
Círculo virtuoso - Para o
vice-presidente da CDL/
BH, Marco Antônio Gaspar,
os empresários da Capital
estão mais confiantes para
investir e voltar a crescer.
“A confiança leva o empresário a investir mais e isso
gera um círculo virtuoso
que desejamos. O empresário confia, aumenta os
investimentos, gera novos
empregos, aumenta a renda
média do trabalhador, que
vai consumir mais, o que

ALISSON J. SILVA

Aumento das vendas está entre os fatores que contribuíram para o aumento do otimismo do empresariado da Capital

resulta em um crescimento
e as coisas vão rodando
positivamente”, afirmou
Gaspar.
A contínua melhora dos
principais indicadores macroeconômicos do País são considerados por Gaspar como
fatores que impulsionaram
o crescimento da confiança dos empresários de Belo
Horizonte. Na avaliação do
vice-presidente da CDL/BH,
o crescimento do otimismo é
resultado da recuperação da
atividade econômica somada
a outros pontos.

“Os números estão mudando devagar, no entanto a
queda da inflação, o aumento da renda da população e
uma certa estabilidade em
relação aos assuntos políticos fizeram com que os
empresários tenham mais
confiança”, ponderou.
Retomada - Outro fator que
contribuiu para o resultado
positivo foi um pequeno
aumento das vendas. Segundo o vice-presidente
da CDL/BH, a retomada
do comércio, baseada no

consumo das famílias, tem
sido determinante.
“É uma recuperação
muito gradual, mas já é
suficiente para o empresário
se animar. Mesmo com um
déficit do governo, houve
redução da Selic, controle da
inflação, e isso faz com que
o empresário confie também
neste cenário econômico”,
avaliou Marco Antônio
Gaspar
A percepção dos empresários quanto à economia
brasileira nos últimos seis
meses também avançou, de

acordo com o levantamento. O indicador cresceu 7,2
pontos, passando de 31,8
pontos no quarto trimestre
de 2017 para 39 pontos no
primeiro trimestre deste
ano. Essa melhora pode ser
atribuída à possibilidade de
continuidade da recuperação em 2018, com destaque
para elevação da produção
industrial, consumo e redução do desemprego. Em
relação às finanças de seu
negócio nos últimos seis
meses, o indicador chegou
aos 47,4 pontos.

ACELERAÇÃO

Crescimento do varejo no Brasil chega a 3,1%
São Paulo - O varejo
brasileiro cresceu 3,1% em
março na comparação com
o mesmo mês do ano passado, descontando a inflação
do período, de acordo com o
Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado
ontem. Ajustado ao efeito
calendário, o índice deflacionado teve crescimento
de 2,2%, uma aceleração
em relação à alta de 1,5%
apurada em fevereiro.
Já em termos nominais,

número que reflete o que
o varejista de fato observa
na receita das suas vendas,
o ICVA subiu 4,7% sobre
março do ano passado.
“Mesmo descontando
o efeito do calendário, o
resultado do mês de março
mostrou que o varejo voltou
a acelerar após a queda
do ritmo verificado em
fevereiro”, disse o diretor
de Inteligência da Cielo,
Gabriel Mariotto, em nota.
A última semana de

março, entre os dias 25 e
31, marcou o período que
antecedeu a Páscoa e registrou crescimento nominal
de 4,2% ante os mesmos
dias do ano passado.
No primeiro trimestre, o
ICVA registrou crescimento de 1,7% em relação ao
mesmo período de 2017,
descontada a inflação. Em
termos nominais, o índice
teve alta de 3,2% no mesmo
período de análise.
“Nos últimos fechamen-

tos de trimestre vínhamos
destacando a recuperação
principalmente no índice
deflacionado, mas não tão
forte no nominal, dado que
a inflação estava caindo.
Neste último trimestre, o
número nominal já apresenta uma melhora mais
visível”, apontou Mariotto.

não duráveis e serviços,
enquanto que os de bens
duráveis e semiduráveis
tiveram retração.
Regionalmente, o destaque positivo foi o Sudeste,
que teve a maior aceleração segundo o ICVA deflacionado com ajuste de
calendário.
Já pelo ICVA deflacioBens não duráveis - O nado sem ajustes de calencrescimento em março ano a dário, o varejo ampliado
ano foi puxado pelo desem- na região Norte subiu 7%,
penho dos setores de bens seguido pelas regiões Sul

(+5,4%) e Nordeste (4,5%).
As regiões Sudeste e Centro-Oeste tiveram altas de
2,6% e de 2%, respectivamente.
Pelo ICVA nominal, o
destaque foi a região Norte, com alta de 7,1%. Sul
e Nordeste na sequência,
com altas de 6,5% e 5,6%,
respectivamente. Já as regiões Sudeste e Centro-Oeste
apresentaram expansão de
4,1% e de 3,6%, respectivamente. (Reuters)

