
%HermesFileInfo:B-12:20130424:

B12 Economia QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Nos colchões
argentinos, cada
vez mais dólares

● Eleição iniciou com 9 nomes:
Alan John Kwadwo Kyerematen
(Gana), Anabel González (Costa
Rica), Mari Elka Pangestu (Indo-
nésia), Tim Groser (Nova Zelân-
dia), Amina C. Mohamed (Quê-
nia), Ahmad Thougan Hindawi
(Jordânia). Herminio Blanco (Mé-
xico), Taeho Bark ( Coreia do Sul)
e Roberto Azevêdo (Brasil).

● Continuam na disputa os re-
presentantes da Indonésia, Nova
Zelândia, México, Coreia do Sul e
Brasil

● Até sexta-feira devem sair
os nomes de dois candidatos
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Os colchões dos argentinos es-
tão cada vez mais cheios de dóla-
res que saem do sistema finan-
ceiro nacional. Dados do Insti-
tuto Nacional de Estatísticas e
Censos (Indec) indicam que
em 2012, em média, US$ 1 bi-
lhão saiu do sistema para for-
mar parte daquilo que os econo-
mistas na city financeira porte-
nha chamam de “riqueza ocul-
ta” da Argentina. A estimativa é
que, no total, os argentinos têm
hoje US$ 170,7 bilhões nos mais
variados tipos de refúgios.

Além do simbólico colchão –
cada vez mais king size –, os ar-
gentinos, para esconder seus
dólares, recorrem a livros, po-
tes de conservas e buracos em-
baixo do assoalho, entre ou-
tros. Além dessas alternativas
improvisadas, guardam suas
economias em lugares ortodo-
xos como caixas de segurança
dentro de território nacional e
contas bancárias no exterior.

O volume de dinheiro nos col-
chões e outros refúgios equiva-
le a 40% do PIB argentino. Além
disso, é quatro vezes maior que
as reservas atuais do Banco Cen-
tral, que na semana passada es-
tavam em US$ 39 bilhões.

Desconfiança. O ato de colo-
car o dinheiro nos colchões – e
fora do país – é um clássico ar-
gentino há tempos. Mas, essa
tendência acentuou-se desde a
crise econômica, política e so-
cial de 2001. Logo antes da ex-
plosão da crise em dezembro da-
quele ano, os argentinos ti-
nham um total de US$ 81,87 bi-
lhões fora do sistema. Desde a
crise, o dinheiro fora do sistema
mais que dobrou.

Por trás deste fenômeno es-
tão quatro décadas de descon-
fiança nos governos de plantão
(que volta e meia realizavam
confiscos) e dos bancos instala-
dos no país (que com frequên-
cia fechavam suas portas, dei-
xando os correntistas sem suas
economias). Segundo estimati-
vas da city financeira portenha,
o grau de bancarização dos ar-
gentinos é um dos mais baixos
do ocidente: em 2010, 53% das
famílias do país não operavam
com banco algum. Hoje, dizem
analistas, metade do dinheiro
fora do sistema já estaria nos es-
conderijos domésticos.

Europeus decidem apoiar brasileiro na OMC
Adesão da UE e votos de sul-americanos e caribenhos, além de apoios africanos, podem levar Roberto Azevêdo à final da disputa pela diretoria-geral

Roberto Azevêdo. Finalistas devem sair até sexta-feira

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Às vésperas da segunda roda-
da de votações na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), o brasileiro Roberto
Azevêdo recebeu ontem a in-
formação de que a União Eu-
ropeia vai apoiar o seu nome
para a direção-geral da orga-
nização.

A adesão dos europeus, soma-
da às declarações de voto da
União das Nações Sul-america-
nas (Unasul) e da Comunidade
do Caribe (Caricom, na sigla
em inglês) e a boa influência do
Brasil entre os países africanos,
praticamente assegura a pre-
sença do embaixador brasileiro
como um dos dois nomes finais
para a escolha do novo diretor
geral, na avaliação de diploma-
tas ouvidos pelo Estado.

Nessa reta final, o Itamaraty
aposta em Azevêdo e na indoné-
sia Mari Pangestu como os no-
mes que restarão depois dessa
nova rodada de votações. Na
OMC, a escolha do diretor-ge-
ral é feita em etapas, nas quais

os países indicam seus candida-
tos preferidos. Os mais votados
passam para a rodada seguinte.

Este ano, a eleição iniciou
com nove nomes, reduzidos pa-
ra cinco no início de abril. Ago-
ra, a chamada “troica” – repre-
sentantes do Paquistão, Suécia
e Canadá, que coordenam a vo-
tação – pediu a indicação de
dois candidatos. O resultado se-
rá anunciado até sexta-feira.

A decisão dos europeus de vo-
tar em bloco tanto em Azevêdo
quanto no mexicano Hermínio
Blanco praticamente tira do pá-
reo os candidatos da Nova Ze-
lândia, Tim Groser, e da Coreia
do Sul, Taeho Bark. Restam
Blanco, Pagesti e Azevêdo.

A aposta da União Europeia é
por um candidato latino-ameri-
cano, com o brasileiro ocupan-
do o primeiro lugar do voto eu-
ropeu.

Força. A proximidade do Bra-
sil com África e América Latina,
no entanto, dá mais força ao bra-
sileiro do que ao mexicano, e
essa é a aposta do Itamaraty.
Apesar de ser considerado o

candidato da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), o clube
dos países mais ricos, Blanco
não tem tanto trânsito nem é
tão conhecido entre os euro-
peus quanto Azevêdo.

Entre os Brics (Brasil, Rús-

sia, Índia, China e África do
Sul), o Brasil também deve le-
var a maior parte dos votos, pe-
lo menos como segunda opção.
Os russos tinham como prefe-
rência o neozelandês, mas nu-
ma última etapa devem esco-
lher o Brasil. China e Índia ain-

da são difíceis de prever, espe-
cialmente numa rodada final
entre Indonésia e Brasil. Ape-
sar de as negociações serem
consideradas positivas, ne-
nhum dos dois países se com-
prometeu com Azevêdo.

O brasileiro também virou

uma espécie de candidatos dos
pequenos. Países como Portu-
gal, Macedônia e Romênia ade-
riram à campanha – os portu-
gueses, especialmente, fizeram
campanha entusiasmada por
Azevêdo.

Campanha. Um movimento
de última hora chegou a propor
que a escolha fosse feita em qua-
tro rodadas, e não três, como
estava previsto inicialmente.
Com três favoritos – Brasil, Mé-
xico e Indonésia –, a ideia é que
saíssem os três esta semana, de-
pois se retirassem dois nomes,
até a escolha final.

O governo brasileiro não acei-
tou a proposta. A avaliação é
que estender a campanha seria
prejudicial. Ontem o México
também não aceitou, o que en-
terrou a ideia.

Dentro do Itamaraty, a avalia-
ção é que as chances de Aze-
vêdo são muito boas, mas não é
possível ainda fazer nenhuma
aposta no resultado. Em ne-
nhum dos cenários, no entanto,
a diplomacia brasileira vê o em-
baixador fora da rodada final.

Elevadores Atlas Schindler S.A.
CNPJ nº 00.028.986/0001-08 – Companhia Fechada

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da

Elevadores Atlas Schindler S.A.
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Elevadores Atlas Schindler S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa, para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações fi nanceiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração dessas demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações fi nanceiras da Companhia para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma 
opinião sobre a efi cácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações fi nanceiras

Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
Elevadores Atlas Schindler S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 18 de janeiro de 2013.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES

Lucro antes do imposto de renda e da 

 contribuição social 410.276 357.887

ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA

 Depreciações e amortizações 11.678 11.355

 Demandas judiciais 2.314 12.410

 Baixa de provisões do ativo permanente 

  e investimentos (203) -

 Baixa de provisões do estoque 4.148 (1.211)

 Equivalência patrimonial (1.715) (3.964)

 Ajuste de exercícios anteriores (3.090) -

 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 698 2.090

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS

 Contas a receber de clientes, líquido de provisão (9.222) (4.698)

 Estoques (38.634) (26.560)

 Outras contas a receber (1.167) 11.404

 Impostos a recuperar 1.212 (2.011)

 Fornecedores 11.823 15.056

 Obrigações trabalhistas e tributárias 4.208 14.331

 Adiantamento de clientes 104.178 63.467

 Outras contas a pagar (19.422) 35.984

 Imposto de renda e contribuição social (138.571) (118.195)    

FLUXO DE CAIXA ORIUNDOS DAS OPERAÇÕES 338.511 367.346

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS

 Investimentos mantidos até o vencimento (167.997) 161.228

 Receitas fi nanceiras 52.400 55.305

 Alienação de permanente e investimentos (16.832) (21.793)

 Redução de capital (150.000) -

 Recebimento de dividendos de controladas - 2.017    

FLUXO DE CAIXA ORIUNDOS DE 

 INVESTIMENTOS (282.429) 196.757

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS

 Pagamento de dividendos e juros sobre 

  capital próprio (273.692) (244.599)

 Pagamento de juros e despesas fi nanceiras (14.966) (5.558)

 Juros e variações monetárias (2.908) (11.388)

 Pagamentos de empréstimos - -    

FLUXO DE CAIXA ORIUNDOS DE 

 FINANCIAMENTOS (291.566) (261.545)    

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA (235.484) 302.557    

DISPONIBILIDADES

 No início do exercício 467.113 164.556

 No fi nal do exercício 231.629 467.113    

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DAS 

 DISPONIBILIDADES (235.484) 302.557    

As notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

 Notas 2012 2011      
ATIVO
CIRCULANTE
 Caixa e equivalentes de caixa 4 231.629 467.113
 Contas a receber de clientes 5 123.381 114.159
 Estoques 6 132.807 98.321
 Impostos a recuperar  7.697 8.909
 Outras contas a receber  18.686 16.965      
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  514.200 705.467
NÃO CIRCULANTE
 Aplicações fi nanceiras 7 115.597 -
 Depósitos judiciais  44.187 38.294
 Outras contas a receber  3.038 3.590
 Impostos diferidos ativos 19 70.108 70.806
 Investimento 8 - 5.964
 Imobilizado 10 79.325 70.453
 Intangível 11 224.477 220.317      
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  536.732 409.424      

TOTAL DO ATIVO  1.050.932 1.114.891      

 Notas 2012 2011      
PASSIVO
CIRCULANTE
 Fornecedores  48.410 51.630
 Impostos a recolher  21.404 20.262
 Imposto de renda e contribuição social 
  a recolher  5.200 5.951
 Folha de pagamento e encargos  48.580 44.824
 Adiantamentos de clientes 12 603.896 506.183
 Dividendos e juros sobre capital próprio 
  a pagar  14.500 28.000
 Outras contas a pagar  26.462 28.724      
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  768.452 685.574
NÃO CIRCULANTE
 Adiantamentos de clientes 12 51.204 42.657
 Impostos a recolher e outros  6.995 10.683
 Provisões diversas 14 135.591 132.210      
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE  193.790 185.550      
TOTAL DO PASSIVO  962.242 871.124      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital social 15 70.479 195.479
 Reserva de lucros 15 18.211 48.288      
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  88.690 243.767      
TOTAL DO PASSIVO E DO 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.050.932 1.114.891      

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MENSAGEM AOS ACIONISTAS
Apresentamos as demonstrações fi nanceiras, relativas ao exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2012.
As presentes demonstrações fi nanceiras consolidadas para o exercício fi ndo em 31 
de dezembro de 2012 foram apresentadas e elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão substancialmente em conformidade com 
as normas internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo IASB.

Mercado e vendas
Segundo a Pesquisa Secovi-SP, no que se refere ao indicador de desempenho o VSO 
médio do ano, índice que mede a relação entre a quantidade de unidades comercializadas 
e a oferta no mês, com a fi nalidade de aferir o desempenho de vendas, foi de 11%, 
diferentemente dos 14,1% de 2011 explicado pela estabilização no mercado.
A Elevadores Atlas Schindler, referência no mercado de elevadores, escadas e esteiras 
rolantes no Brasil, mantém sua posição de destaque acompanhando a fase favorável 
da economia brasileira e o crescimento do mercado imobiliário. Fechando o ano com 
a marca de mais de 174.000 elevadores vendidos no país, a empresa permanece 
oferecendo o que há de mais moderno em seu segmento.
O seu mais recente lançamento - PORT Technology - é um sistema integrado de 
personalização no gerenciamento de tráfego dos elevadores que oferece, através 

de terminais com tela “touch”, um controle de acesso com diferentes níveis de 
individualização e comunicação com os usuários. O sistema, até então inédito no país, 
apresenta uma nova geração para o gerenciamento do transporte vertical nos edifícios 
que visa atender a ampla gama de necessidades dos condomínios.

Garantindo a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes a 
empresa, que conta com 150 postos de atendimento localizados estrategicamente 
em todo o país e mais de 2.600 técnicos altamente treinados e capacitados, 
continua sendo referência na área de manutenção de elevadores, escadas e 
esteiras rolantes.

Resultados fi nanceiros da Controladora
A receita líquida cresceu 9,8%, atingindo o montante de R$ 1.515.375 em 2012 versus 
R$ 1.380.335 em 2011.

O lucro bruto foi de R$ 534.104 em 2012 versus R$ 479.315 em 2011 equivalente a um 
crescimento de 11,4%.

O lucro líquido do período de R$ 271.705 apresentou um crescimento de 
13,4% comparado ao ano de 2011 que foi de R$ 239.692, tendo sido atingido 
principalmente pelo bom desempenho dos negócios e pela variação positiva do 
resultado fi nanceiro, como refl exo da gestão operacional dos recursos da Companhia 
no período.

Recursos humanos
O ano de 2012 foi marcado também por grandes reconhecimentos em seu segmento 
e também na área de negócios. A Companhia foi eleita a melhor empresa do Setor 
de Mecânica do país segundo o anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico, um 
dos mais importantes veículos de economia, fi nanças e negócios do Brasil. Outro 
grande destaque é o reconhecimento, pelo 18º ano consecutivo, concedido pelo prêmio 
“PINI”. De acordo com os arquitetos, engenheiros e construtores, leitores da revista, a 
empresa foi considerada, mais uma vez, a melhor marca de elevadores residenciais e 
comerciais do país.
A mais recente Pesquisa de Engajamento dos Colaboradores (SEES - Schindler 
Employee Engagement Survey) realizada em março de 2012, em todas as empresas 
do Grupo Schindler, garantiu um recorde de participação (mais de 37 mil colaboradores) 
com o tema: “Nós movemos as pessoas, o que move você?”. No Brasil, a participação 
dos 5.000 colaboradores revelou que 87% sentem-se engajados.
Em relação à Segurança, a Companhia vem promovendo signifi cativos investimentos 
e esforços na promoção da cultura da Segurança gerando muitos resultados positivos 
comprovados na mais recente auditoria da Schindler, obtendo a melhor nota entre todas 
as empresas do Grupo.

A Administração
São Paulo, 25 de abril de 2013.

 2012 2011    
Lucro líquido do exercício 271.705 239.692
Outros resultados abrangentes - -    
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 271.705 239.692    

 Notas 2012 2011      
RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS, 
 LÍQUIDA DE CANCELAMENTOS 
 E IMPOSTOS  1.515.375 1.380.335
Custo dos produtos vendidos  (981.271) (901.020)      
LUCRO BRUTO  534.104 479.315
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais e administrativas  (162.457) (139.815)
Resultado de equivalência patrimonial  1.715 3.964
Outras receitas (despesas) operacionais, 
 líquidas 17 2.388 (23.936)      
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E 
 DESPESAS FINANCEIRAS  375.750 319.528
RECEITAS FINANCEIRAS 18 54.482 55.305
DESPESAS FINANCEIRAS 18 (19.956) (16.946)      
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE 
  RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  410.276 357.887
Imposto de renda e contribuição 
 social - correntes 19 (137.873) (116.105)
Imposto de renda e contribuição 
 social - diferidos 19 (698) (2.090)      
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  271.705 239.692      

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

  Reserva de lucros  Lucros      
 Capital Reserva Retenção Acumu- 
 Social legal de lucros lados Total          
SALDOS EM 31 DE 
 DEZEMBRO DE 2010 195.479 39.096 14.099 - 248.674
Dividendos 
 complementares - - (14.099) - (14.099)
Lucro líquido do exercício - - - 239.692 239.692
Proposta de distribuição:
Dividendos - - - (216.500) (216.500)
Juros sobre o capital 
 próprio - - - (14.000) (14.000)
Reserva para retenção 
 de lucros - - 9.192 (9.192) -          
SALDOS EM 31 DE 
 DEZEMBRO DE 2011 195.479 39.096 9.192 - 243.767
Dividendos 
 complementares - - (9.192) - (9.192)
Aumento de capital 25.000 (25.000) - - -
Redução de capital (150.000) - - - (150.000)
Ajuste de exercícios 
 anteriores - - (3.090) - (3.090)
Lucro líquido do exercício - - - 271.705 271.705
Proposta de distribuição:
Dividendos - - - (260.000) (260.000)
Juros sobre o capital 
 próprio - - - (4.500) (4.500)
Reserva para retenção 
 de lucros - - 7.205 (7.205) -          
SALDOS EM 31 DE 
 DEZEMBRO DE 2012 70.479 14.096 4.115 - 88.690          

Presidente Luis Jose Del Barrio Ruiz
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● Quanto cabe

NA DISPUTA

US$ 170,7 bi
é o quanto se estima que os ar-
gentinos tenham hoje nos mais
variados tipos de refúgios para
suas economias. O valor repre-
senta quatro vezes mais as reser-
vas atuais do BC, de US$ 39 bi.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




