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Rombo na balança deve
crescer, prevê europeus

2014/2015

POR JAMIL CHADE//AE

A s exportações
brasileiras cres-
cerão abaixo da

média mundial pelos próxi-
mos dois anos, e o rombo na
balança comercial deve au-
mentar. As estimativas foram
preparadas pela Comissão Eu-
ropeia e servem de base para
suas projeções sobre a situa-
ção econômica mundial para
2014 e 2015. Valores acumula-
dos das primeiras seis sema-
nas desde o início de 2014
apontam que o déficit comer-
cial brasileiro já superou a
marca de US$ 6 bilhões. Em
2013, o Brasil registrou seu
primeiro rombo em 13 anos,
com um resultado negativo de
US$ 2,56 bilhões. A conta só
não foi pior por causa de uma
manipulação dos números. O
governo incluiu nas exporta-
ções sete plataformas vendi-
das a empresas estrangeiras
que, em seguida, foram aluga-
das para a Petrobrás sem ja-
mais deixar o País.

Segundo os europeus, a ta-
xa de crescimento das expor-
tações brasileiras em 2014 se-
rá a mais baixa entre os países
dos Brics - grupo formado por

Brasil, Rússia, Índia, China e
Africa do Sul. No ano, o Brasil
terá uma expansão de suas
vendas de apenas 3,9%. A mé-
dia mundial será de 5,1% e, en-
tre os emergentes, o cresci-
mento será de 5,7%. 

A União Europeia aponta
que, de fato, os números para
2014 são superiores ao que o
Brasil obteve no ano passado,
quando as vendas externas

aumentaram apenas 2,5%.
Mas, mesmo assim, o desem-
penho é bem inferior aos de-
mais mercados. Na China, as
exportações aumentarão 6%,
ante uma expansão de 4,4% na
Índia e 4,2% na Rússia. Até
mesmo a Europa, que está ain-
da tentando sair de sua pior
crise em muitos anos, terá um
aumento de exportações su-

perior ao do Brasil, com 4,1%
para 2014.

Para 2015, o cenário brasi-
leiro continua abaixo da média
mundial. As vendas serão ace-
leradas para uma taxa de 5,2%.
Mas ficarão abaixo dos 5,8%
para o restante das economias.
Um dos pontos fracos das ex-
portações nacionais é o fato de
que estão dependentes dos
preços de commodities. Segun-

do as projeções da União Euro-
peia, a previsão é de que, de-
pois de um ano fraco, os valo-
res de metais possam sofrer al-
gum tipo de recuperação em
2014 e 2015. Mas a UE deixa
claro que a retomada será "mo-
desta". No setor agrícola, a
União Europeia deixa claro que
a previsão é de uma queda nos
preços de alimentos em 2014.

"Diante de uma perspectiva de
melhor fornecimento, os pre-
ços de alimentos devem cair
em 2014", indicou o bloco. 

Já as importações para o
mercado brasileiro vivem uma
situação diferente. Em 2013, o
aumento foi de 5,7%. Mas a al-
ta em 2014 deve ser de 6,9% e,
em 2015, a taxa chegaria a
7,4%. Com uma taxa de expor-
tação que cresce menos que a
média mundial e o fluxo de im-
portação que bate recordes, a
estimativa é de que o resulta-
do aponte para um déficit ca-
da vez maior nas contas. A ta-
xa de importação será em
2014 a segunda maior entre as
maiores economias do mundo
e supera até mesmo o desem-
penho da China. Apenas Hong
Kong terá alta mais intensa
que a do Brasil neste ano e no
próximo. O aumento das im-
portações no Brasil supera o
que a UE prevê para o restante
do mundo. Em 2014, a alta ge-
ral seria de 4,9%. Em 2015, a
expansão da importação no
mundo seria de 6%, sempre
abaixo da média brasileira. O
desempenho do Brasil nas im-
portações seria também supe-
rior à média de todos os paí-
ses emergentes. 

PIB brasileiro só perde 
para China e Coreia do Sul

ECONOMIA

A economia brasileira regis-
trou crescimento maior que o
verificado pelos Estados Unidos
e Reino Unido (ambos com
1,9%) em 2013, mas ainda ficou
abaixo da média global, estima-
da pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) em 3% no ano, in-
formou o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
quinta-feira.

Com alta de 2,3%, o PIB bra-
sileiro superou ainda Japão, Mé-
xico, África do Sul, Alemanha e
Zona do Euro no ano passado.
Mas passou longe dos resulta-
dos da China (7,7%) e Coreia do
Sul (2,8%). "Não fizemos a com-
paração com os Brics porque Ín-
dia e Rússia ainda não divulga-
ram o PIB", justificou Rebeca Pa-
lis, gerente da Coordenação de
Contas Nacionais do IBGE.

No quarto trimestre de 2013,
o resultado de 0,7% sobre o ter-
ceiro trimestre do ano colocou
o Brasil à frente da Alemanha
(0,4%) e da União Europeia
(0,4%), em patamar semelhante
ao Reino Unido (0,7%). A situa-
ção reverte o quadro verificado
no trimestre anterior, quando o
Brasil havia ficado na lanterna
do crescimento.

No entanto, as trocas comer-
ciais com os demais países con-
tribuíram negativamente para o
Produto Interno Bruto brasileiro
no ano passado. O comércio de
bens e serviços com o resto do
mundo tirou 0,9 ponto percentual
do crescimento do País em 2013,
após impacto nulo em 2012. Se
dependesse só da demanda inter-
na, que reúne os investimentos e
o consumo das famílias e do go-
verno, o País teria crescido 3,1%
em 2013, frisou Rebeca. 

Mas as importações cresce-
ram mais do que o triplo das ex-
portações. O volume produtos
e serviços vindos de fora País

subiu 8,4%, puxado pela deman-
da de petróleo e gás natural, en-
quanto os embarques aumenta-
ram 2,5%.

Além disso, brasileiros que
viajaram para o exterior foram
responsáveis pelo aumento na
importação de serviços de alo-
jamento e alimentação, enquan-
to a retomada dos investimen-
tos no ano passado fez com que
máquinas e equipamentos tam-
bém aparecessem com desta-
que na lista de importados.

"A contribuição negativa já
era esperada", disse o presiden-
te da Associação do Comércio
Exterior do Brasil (AEB), José
Augusto de Castro. Segundo ele,
além da importação de petróleo
e derivados, a compra de com-
ponentes para a manufatura pe-
la própria indústria contribuiu
para esse desempenho.

As exportações "fictas" de
plataformas de petróleo, que fo-
ram recordes em 2013, impedi-
ram que o impacto do setor ex-
terno fosse ainda pior. No ano
passado, sete plataformas fo-
ram exportadas, embora a ope-
ração seja apenas contábil, sem
que o ativo saia efetivamente do
País. "Isso ajudou a amenizar o
resultado", avaliou Castro.

Neste ano, a AEB espera um
comportamento mais neutro do
setor externo. Mesmo sem cres-
cimento nas exportações, Cas-
tro aposta em menor fôlego das
importações, em função do real
desvalorizado e do consumo
das famílias em desaceleração.

No entanto, a projeção atual
para a balança comercial em
2014, de superávit de US$ 7,2 bi-
lhões, tem viés de baixa, devido
à situação na Argentina e na Ve-
nezuela. "Até a hipótese de ha-
ver déficit comercial não pode
ser descartada", disse o presi-
dente da AEB. 

Economista-chefe da MB Associados,
vê sinais de desaceleração

O economista-chefe da
MB Associados, Sérgio Vale,
avaliou como positivo o cres-
cimento de 0,7% do Produto
Interno Bruto (PIB) no quar-
to trimestre de 2013 em rela-
ção ao anterior, com ajuste
sazonal. O crescimento veio
acima do previsto pela MB,
de avanço de 0,2%. O econo-
mista disse que o resultado
"não deixa de ser uma sur-
presa boa". 

Segundo ele, o comporta-
mento da indústria veio
dentro do previsto, mas a
"parte de serviços, com des-
taque para comércio e
transportes, veio um pouco
acima do imaginado e joga-
ram os números um pouco
para cima", argumentou. Va-
le ressaltou que o avanço de
1,9% do PIB no quarto trimes-
tre também veio melhor do
que o previsto por ele, de alta
de 1,2%, mas ponderou que a
sinalização continua sendo
de desaceleração da econo-
mia. Ao avaliar todos os seg-
mentos abertos do PIB na
comparação com trimestres

anteriores, ele afirma que o
número do último trimestre
de 2013 veio "bem", mas ain-
da não dá uma indicação de
que, de fato, o País está en-
trando em recuperação.

"A alta de 0,7% e mesmo as
projeções do mercado davam
a ideia de que estava tendo
uma retomada do crescimen-
to, depois da queda no tercei-
ro trimestre, de um cenário de
quase recessão. O resultado
de hoje anula um pouco esse
dado ruim, mas não a percep-
ção negativa para o ano como
um todo", avaliou, acrescen-
tando que mantém a projeção
de alta de 1,60% para o PIB fe-
chado de 2014.  De acordo
com Vale, por mais que os da-
dos do PIB do quarto trimes-
tre e de 2013 tenham apresen-
tado resultados um pouco me-
lhores, a sinalização da econo-
mia ainda é de desaceleração,
associada a uma percepção de
que a taxa de inflação acumu-
lada em 12 meses está "relati-
vamente tranquila", girando
abaixo de 6% nos próximos
meses. 

SCS CONSULTORIA S. A.
CNPJ/MF Nº 02.203.968/0001-40 - NIRE 3330027285-2

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 18 de novembro de 2013
1. Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de novembro de 2013, às 10:00 horas, na Av. Rio Branco nº 156 - sala 3.230, Rio de Janeiro, RJ. 2. Mesa: 
Presidente - Sra. Paula Cavendish Soares; e Secretária - Sra. Fernanda Maria de Mello Cavendish. 3. Convocação / Publicações: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. A teor do disposto no art. 294, II, da Lei nº 6.404/76, as
Demonstrações Financeiras deixaram de ser publicadas. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório de 
Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. (ii) Aprovar 
a destinação do resultado auferido pela Companhia no referido exercício social e a distribuição de dividendos pela Companhia, nos termos da proposta 
apresentada pela administração da Companhia. (iii) Eleição para o cargo da Diretoria, com mandato de 3 (três) anos. (iv) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos aos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2008, 2009, 2010 e 2011. (v) Aprovar a destinação dos resultados auferidos pela Companhia nos referidos exercícios sociais e a 
distribuição de dividendos pela Companhia, nos termos da proposta apresentada pela administração da Companhia. (vi) Alterar a denominação social da 
Companhia. (vii) Alterar o objeto social da Companhia. (viii) Consolidar o texto do Estatuto Social. 5. Deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária: 
Após exame e discussão das Demonstrações Financeiras, a Sra. Presidente colocou em votação o item (i) da ordem do dia, tendo os acionistas aprovado, 
por unanimidade de votos, o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2012, bem como as contas prestadas pelos administradores; e Passou-se, então, ao exame e discussão do item (ii) da ordem do dia, tendo 
os acionistas aprovado, por unanimidade de votos, a proposta da administração da Companhia quanto à destinação do prejuízo auferido durante o exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 146.382,71 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e um
centavos). Ato contínuo aprovou-se a seguinte destinação para o resultado do exercício: o valor de R$ 146.382,71 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e 
oitenta e dois reais e setenta e um centavos) à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Posto em pauta o item (iii) da ordem do dia, restou aprovada 
pelos acionistas, por unanimidade de votos, a eleição da Sra. Paula Cavendish Soares, brasileira, divorciada, empresária, domiciliada nesta Cidade, onde 
reside na Av. Vieira Souto nº 398 - apto. 301, portadora da Carteira de Identidade nº 04.246.937-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 890.126.827-20, para ocupar 
o cargo de Diretora da Companhia, com mandato de 3 (três) anos e remuneração mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), que declara, expressamente, não 
estar incursa em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade empresarial. 6. Deliberações tomadas na Assembleia Geral 
Extraordinária: Após exame e discussão das Demonstrações Financeiras, a Sra. Presidente colocou em votação o item (iv) da ordem do dia, tendo os 
acionistas aprovado, por unanimidade de votos, o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009, 2010 e 2011, bem como as contas prestadas pelos administradores.Passou-se, então, ao exame e
discussão do item (v) da ordem do dia, tendo os acionistas aprovado, por unanimidade de votos, a proposta da administração da Companhia (a) quanto à
destinação do prejuízo auferido durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, no valor de R$ 390.382,09 (trezentos e noventa mil, 
trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos). Ato contínuo aprovou-se a seguinte destinação para o resultado do exercício: o valor de R$ 390.382,09 
(trezentos e noventa mil, trezentos e oitenta e dois reais e nove centavos) à conta de prejuízos acumulados da Companhia; (b) quanto à destinação do prejuízo 
auferido durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, no valor de R$ 263.144,38 (duzentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e 
quatro reais e trinta e oito centavos). Ato contínuo aprovou-se a seguinte destinação para o resultado do exercício: o valor de R$ 263.144,38 (duzentos e
sessenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) à conta de prejuízos acumulados da Companhia; (c) quanto à destinação do 
prejuízo auferido durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 223.163,40 (duzentos e vinte e três mil, cento e sessenta 
e três reais e quarenta centavos). Ato contínuo aprovou-se a seguinte destinação para o resultado do exercício: o valor de R$ 223.163,40 (duzentos e vinte e 
três mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos) à conta de prejuízos acumulados da Companhia; e (d) quanto à destinação do prejuízo auferido 
durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$ 203.190,57 (duzentos e três mil, cento e noventa reais e cinquenta e sete 
centavos). Ato contínuo aprovou-se a seguinte destinação para o resultado do exercício: o valor de R$ 203.190,57 (duzentos e três mil, cento e noventa reais 
e cinquenta e sete centavos) à conta de prejuízos acumulados da Companhia. No que se refere ao item (vi) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por 
unanimidade de votos, alterar a denominação social da Companhia, que passa a ser designada SCS Administradora de Bens Próprios S. A.. Analisando o 
item (vii) da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, alterar o objeto social da Companhia, que passa a ser a administração e 

do Estatuto Social, que passa a ser o seguinte: “ESTATUTO SOCIAL DE SCS ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S. A. CNPJ/MF Nº 02.203.968/0001-
40 CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO Artigo 1º. - A SCS ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S. A. é uma companhia por ações
subordinada à Lei nº 6.404/76, demais legislações aplicáveis e ao disposto neste Estatuto Social. Artigo 2º - O objetivo social da companhia é a administração 
e locação de bens imóveis próprios. Artigo 3º - A companhia tem sede e foro na Capital do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco nº 156 

indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES Artigo 4º - O capital social, subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 
reais), dividido em 220.000 (duzentas e vinte mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 5º - Cada ação ordinária nominativa terá direito a 
um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - A companhia poderá emitir títulos múltiplos ou cautelas representativas de ações. 
Parágrafo Segundo - As ações ou cautelas que as representará serão assinadas por 1 (um) diretor. Parágrafo 3º - A companhia poderá emitir, a qualquer 
tempo, obedecidas as prescrições legais, ações nominativas. CAPÍTULO III - DIRETORIA Artigo 6º - A companhia será administrada por uma Diretoria 
composta por no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) membros, com as denominações de Diretores, acionistas ou não, todos eles residentes no país, 
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, 
dispensados de prestar caução, assinando o Termo de Posse no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, observado o prazo legal. Parágrafo Segundo - Em 
caso de licença, impedimento temporário ou de vaga, caberá à Assembleia escolher o substituto do licenciado ou impedido, ou para o cargo vago; neste último
caso o escolhido servirá até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que deverá eleger outro Diretor para exercer o cargo até o término do mandato do 
substituído. Artigo 7º - A Diretoria administrará a companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na legislação aplicável, sendo vedado 
aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da companhia, estranhos aos seus objetivos, tais como operações de favor em
benefício de terceiros e outras, permitida, no entanto, a prestação de garantias quaisquer a favor de empresas controladas, controladoras ou coligadas. Artigo 
8º - Compete à Diretoria: I) cumprir as disposições destes Estatutos Sociais e as deliberações da Assembleia Geral; II) decidir sobre qualquer assunto não
previsto nestes Estatutos e que não sejam de competência da Assembleia Geral; III) atribuir poderes para a prática de atos, operações e gestões necessários 
ao regular funcionamento da companhia; IV) praticar todos os atos necessários ao funcionamento normal da companhia, inclusive a representação em Juízo 
ou fora dele, no país ou no exterior, e ainda: (a) assumir obrigações em geral, inclusive contratos no Brasil ou no exterior; (b) realizar quaisquer operações de 
crédito; (c) assinar cheques, letras de câmbio, notas promissórias e quaisquer outros títulos de crédito, podendo emitir, aceitar, endossar; (d) movimentar as 

, interesse da companhia; (f) contratar operações de leasing; (g) constituir procuradores com os poderes da cláusula ad judicia; (h) constituir, por prazo não 
superior a doze (12) meses, procuradores ad negotia, inclusive para prestar depoimento em Juízo; (i) representar a companhia perante quaisquer repartições 

de consórcio e de joint venture; (k) renunciar direitos quaisquer inclusive de preferência de subscrição de ações; (1) alienar e/ou onerar bens do ativo da 

dos membros da Diretoria. Artigo 10º - O Conselho Fiscal, não permanente, quando instalado na forma da Lei, terá 3 (três) membros efetivos e igual número 
de suplentes, acionistas ou não, mas residentes no país e que preencham os requisitos da legislação aplicável. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal, quando 
instalado, funcionará até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se seguir àquela de eleição e terá as funções e competência previstas em lei. CAPÍTULO 
IV - ASSEMBLEIA GERAL Artigo 12º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e 
extraordinariamente, sempre que convocada, na forma da lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral será presidida por um Diretor, o qual convidará um 
representante da companhia para secretariar os trabalhos. Artigo 13º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria e instalar-se- á na forma prescrita 
na lei. Artigo 14º - Compete a Assembleia Geral deliberar e decidir sobre todas as matérias e negócios relativos ao objeto da companhia, tomando as 
resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único - Além das matérias previstas por lei e por este Estatuto, é de 

15º - O exercício social começará a 1º de janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com o ano civil. Parágrafo Único 
- A companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balanços intermediários, bem assim na hipótese de alteração do exercício social, apresentar declaração de 

obrigatório. Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá deliberar a distribuição de dividendos inferior ao constante deste artigo ou a retenção de todo o lucro. 
Parágrafo Segundo - A Diretoria poderá propor e a Assembleia aprovar distribuição antecipada de dividendos, à conta dos dividendos do exercício. Artigo 18º 
- Os dividendos serão pagos durante o exercício em que os mesmos tiverem sido aprovados. Parágrafo Único - Os dividendos não reclamados dentro de 3 
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da companhia. CAPÍTULO VI - DISSOLUÇÃO, 

às prescrições legais”. 7. Documentos Anexos: Lista de Presença e cópia autenticada das Demonstrações Financeiras. 8. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a Sra. Presidente determinou o encerramento da presente Assembleia para a lavratura da competente ata, a qual, após lida e achada 
conforme por unanimidade, segue assinada pelas acionistas presentes. Assinaturas: Presidente - Sra. Paula Cavendish Soares, Secretária - Sra. Fernanda 

Rio de janeiro, 18 de novembro de 2013. Paula Cavendish Soares - Presidente; Fernanda Maria de Mello Cavendish - Secretária. SCS CONSULTORIA S. A.
CNPJ/MF Nº 02.203.968/0001-40 NIRE 3330027285-. 2 LISTA DE PRESENÇA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS EM 18 DE NOVEMBRO DE 2013. ACIONISTA / Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS 1. Paula Cavendish Soares, brasileira, 
divorciada, empresária, domiciliada nesta Cidade, onde reside na Av. Vieira Souto nº 398 - apto. 301, portadora da Carteira de Identidade nº 04.246.937- 9 e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 890.126.827-20 / 217.800 2. Fernanda Maria de Mello Cavendish, brasileira, separada, empresária, domiciliada nesta Cidade, 
onde reside na Rua Gal. Venâncio Flores nº 113 - apto. 301, portadora da Carteira de Identidade nº 12.951.072-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 529.711.987-
15 / 2.200 3. TOTAL

Data: 16/01/2014. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral.

Com uma taxa de exportação
que cresce menos que a média

mundial e o fluxo de
importação que bate recordes

13. PARTES RELACIONADAS:

Dividendos
e Juros
sobre o
Capital

Contas     Próprio
a receber Receitas Recebidos

   (a Pagar) (Despesas)      (Pagos)
Icatu Seguros S.A. ........................ (8.984) (17.702) (9.857)
Administradores .............................       -               ( 1.719)               -
Saldo em 31/12/2013 ................... (8.984) (19.421)  -

================================= ========================================================================== ===========================================
Saldo em 31/12/2012 ................... (6.675) 1.351 (9.857)

================================= ========================================================================== ===========================================

LEIA-SE

13. PARTES RELACIONADAS:

Dividendos
e Juros
sobre o
Capital

Contas     Próprio
a receber Receitas Recebidos

   (a Pagar) (Despesas)      (Pagos)
Icatu Seguros S.A. ........................ (8.984) (17.702) (9.856)
Administradores .............................       -                 (1.719)               -
Saldo em 31/12/2013 ................... (8.984) (19.421)  (9.856)

================================= ========================================================================== ===========================================
Saldo em 31/12/2012 ................... (6.675) 1.351 30.811

================================= ========================================================================== ===========================================

ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.

ERRATA.Na publicação das demonstrações financeiras da Icatu
Capitalização S.A. dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e
2012, divulgadas em 27 de fevereiro de 2014, no Jornal Diário Mercantil
e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na nota explicativa nº 13,
Partes Relacionadas, onde se lê:


