
Resultados 4T07 e 2007 
22 de fevereiro de 2008 

 
 

- 1 / 9 - 

RECEITA DE PUBLICIDADE E OUTRAS CRESCEU 28% 
BASE DE ASSINANTES BANDA LARGA CRESCEU 23% 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2008 – O UOL (BOVESPA: UOLL4) anuncia hoje os resultados 
consolidados do 4T07 e de 2007. As Informações Trimestrais e Anuais da Companhia foram 
elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada na Lei das Sociedades 
por Ações, nas regulamentações da CVM e nos padrões de contabilidade emitidos pelo Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (“GAAP Brasileiro”). 

             

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS 

 A receita de publicidade e outras somou R$59,1 milhões no 
4T07 e R$191,7 milhões em 2007, representando um crescimento 
de 28% em ambos os períodos, quando comparado ao 4T06 e ao ano 
de 2006, devido ao incremento na receita de publicidade caixa e aos 
novos produtos lançados ao longo do ano. 

 Em 2007, o EBITDA totalizou R$153,3 milhões, representando 
um aumento de 12% sobre 2006. A margem de EBITDA atingiu 29% 
em 2007, em linha com 2006. Excluindo os impactos dos resultados 
excepcionais em 2006 e 2007, o EBITDA apresenta crescimento de 
19% em 2007 em relação a 2006.  

 No 4T07 o lucro líquido foi de R$17,5 milhões, representando 
um decréscimo de 38% em relação ao 4T06. Em 2007 o lucro líquido 
atingiu R$109,4 milhões, uma evolução de 18% sobre 2006.  

 O número de assinantes pagantes de banda larga atingiu 973 
mil em dezembro de 2007, um aumento de 23% sobre dezembro de 
2006.  

 Com o objetivo de fortalecer sua presença no segmento de 
relacionamentos online, o UOL lançou em outubro o UOL Namoro. 
Esse serviço utiliza a tecnologia do metadeideal, um site com uma 
proposta inovadora voltado para quem busca relações duradouras, 
fornecendo gratuitamente um Teste Comportamental que revela 
características psicológicas dos usuários, ajudando aos que buscam 
um relacionamento sério. 

 Em dezembro, com o objetivo de reforçar seu posicionamento no 
mercado de hosting, o UOL fechou uma parceria estratégica com a 
Plug In. Com isso, o portal assume o serviço de hospedagem de sites 
e os data centers da Plug In, que por sua vez, continua atendendo aos 

clientes e operando os serviços para o UOL. 
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Receita Bruta de Serviços 

A receita bruta de serviços foi de R$191,4 milhões no 4T07 e de R$716,2 milhões em 2007, 
representando um crescimento de 11% e 13%, respectivamente, sobre os mesmos períodos de 
2006. 

A receita de assinaturas foi de R$132,3 milhões no 4T07 e R$524,5 milhões em 2007, 
representando um crescimento de 5% e 8%, respectivamente, sobre os mesmos períodos de 
2006. Tal crescimento é resultado do aumento da base de assinantes pagantes, que atingiu 1,69 
milhão em dezembro de 2007, representando um crescimento de 6% sobre a base de assinantes 
de dezembro de 2006. Desse total, 973 
mil eram assinantes de Banda Larga, 
representando um crescimento de 23% 
sobre a base de assinantes de dezembro 
de 2006.  

A receita de publicidade e outras foi de 
R$59,1 milhões no 4T07 e de R$191,7 
milhões em 2007, representando um 
crescimento de 28% em ambos os 
períodos, respectivamente, sobre o 4T06 
e 2006. Esse crescimento deveu-se 
principalmente ao aumento do número de 
anunciantes de publicidade de marca e ao 
crescimento da receita com novos 
produtos.  

Deduções da Receita Bruta 

No 4T07, as deduções representaram 24% da receita bruta de serviços, em linha com os 25% 
verificados no 4T06. Em 2007, as deduções representaram 27% da receita bruta de serviços, 
representando um crescimento de 3 pontos percentuais, em comparação com os 24% verificados 
em 2006. 

Receita Líquida de Serviços 

A receita líquida foi de R$146,4 milhões no 4T07 e de R$525,1 milhões em 2007, representando 
um crescimento de 13% e 9%, respectivamente, sobre os mesmos períodos de 2006. 
 
Custo dos Serviços Prestados 

O custo dos serviços prestados totalizou R$62,1 milhões no 4T07, representando um aumento de 
9% quando comparado com o mesmo período de 2006, devido ao aumento dos custos 
relacionados aos novos produtos e com conexão de banda larga. Em 2007, o custo dos serviços 
prestados alcançou R$216,5 milhões, em comparação aos R$ 215,4 milhões de 2006, 
representando um aumento de 1%.  

Lucro Bruto 

O lucro bruto atingiu R$84,3 milhões no 4T07 e R$308,6 milhões em 2007, representando um 
aumento de 16% em ambos os períodos, respectivamente, sobre o 4T06 e 2006. A margem bruta 
(lucro bruto dividido pela receita líquida) foi de 58% no 4T07 e de 59% em 2007, representando 
um aumento de 2 pontos percentuais sobre a margem bruta do 4T06 e de 4 pontos percentuais 
sobre a margem bruta de 2006. 

 

4T06 4T07 2006 2007
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Despesas com Vendas 

 
As despesas com vendas totalizaram R$29,9 milhões no 4T07 e R$105,5 milhões em 2007, 
representando um crescimento de 9% e 20% sobre o 4T06 e 2006, respectivamente, resultado 
principalmente das despesas relacionadas ao aumento da equipe de vendas, necessário face ao 
lançamento de novos produtos. 
 
Despesas Gerais e Administrativas 

As despesas gerais e administrativas alcançaram R$18,7 milhões no 4T07 e R$66,8 milhões em 
2007, representando um aumento de 5% e 8%, respectivamente, sobre os mesmos períodos de 
2006, resultado do aumento das despesas relacionadas a serviços de terceiros. 

Depreciações e Amortizações 

As despesas com depreciações e amortizações aumentaram de R$8,8 milhões no 4T06 para 
R$12,1 milhões no 4T07 e de R$32,7 milhões em 2006 para R$44,0 milhões em 2007. A partir de 
janeiro de 2006 adotamos a depreciação acelerada dos bens de nosso parque tecnológico com 
base no uso intensivo desses bens. 

Receitas (Despesas) Financeiras, Líquidas 

As receitas financeiras líquidas diminuíram de R$8,1 milhões no 4T06 para R$5,2 milhões no 
4T07, devido principalmente à queda na taxa de juros no mercado doméstico em 2007 e ao 
aumento das despesas relacionadas à provisão de tributos. Em 2007, as receitas financeiras 
líquidas totalizaram R$30,5 milhões, representando um incremento de 13% sobre 2006 devido 
principalmente às despesas não-recorrentes em 2006.  

Outros Resultados com Investimentos 

No 4T07, o resultado de participações em sociedades controladas foi uma despesa de R$0,2 
milhão, proveniente de nossa operação na Argentina e na baixa de ágio. 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 

A linha de Outras Receitas (Despesas) Operacionais apresentou uma despesa de R$1,1 milhão 
no 4T07, e uma receita de R$14,7 milhões em 2007, resultante da reversão de provisão para 
contingências. No 4T06 e em 2006, as outras receitas operacionais totalizaram R$13,5 milhões e 
R$19,8 milhões, respectivamente, e resultaram principalmente da reversão de provisão para 
contingências e fornecedores na Argentina. 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados como um percentual do 
lucro líquido antes dos impostos e atualmente são cobrados a alíquotas de 25% e 9%, 
respectivamente. A legislação brasileira permite que prejuízos fiscais sejam transportados para os 
exercícios seguintes para serem compensados com impostos futuros. O montante do imposto de 
renda e contribuição social correntes no 4T07 foi de R$3,5 milhões, enquanto que o montante de 
imposto de renda e contribuição social diferido constituído, líquido das compensações, foi de 
R$0,8 milhão. Em 2007, o montante de imposto de renda e contribuição social correntes foi de 
R$10,4 milhões, e o montante de imposto de renda e contribuição social diferidos, líquido das 
constituições foi de R$12,9 milhões. 
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EBITDA  

O EBITDA totalizou R$34,4 milhões no 
4T07, representando um decréscimo de 
15% sobre o 4T06. A margem EBITDA 
atingiu 24% no 4T07, apresentando um 
decréscimo de 7p.p. sobre o mesmo 
período de 2006. Excluindo os impactos 
de resultados excepcionais em ambos os 
períodos, o EBITDA apresenta 
crescimento de 31% em relação ao 4T06. 
Esses impactos foram de R$13,5 milhões 
no 4T06 resultantes de reversão de 
provisões para impostos, e de R$1,3 
milhão no 4T07, resultante, 
principalmente, da atualização de 
provisões diversas. 

Em 2007, o EBITDA totalizou R$153,3 milhões, representando um crescimento de 12% sobre 
2006. A margem EBITDA atingiu 29% em 2007, em linha com o ano anterior. Excluindo os 
impactos de resultados excepcionais em ambos os períodos, o EBITDA apresenta crescimento de 
19% em relação a 2006. Esses impactos foram de R$21,4 milhões em 2006 resultantes da 
reversão de provisão para impostos indiretos no Brasil e fornecedores na Argentina, e de R$17,0 
milhões em 2007, resultante, principalmente, de reversão de provisões para contingências. 

O principal fator que contribuiu para a redução do EBITDA foi o crescimento das despesas 
operacionais relacionadas aos novos produtos. 

A tabela abaixo demonstra o cálculo do EBITDA: 

(em milhões de Reais) 4T06 4T07 
     Variação 

07x06 2006 2007 
    Variação 

07x06 

Lucro líquido .................................................................  28,1 17,5 -38% 92,5 109,4 18% 
Resultado financeiro .......................................................  (8,1) (5,2) -36% (26,9) (30,5) 13% 
Depreciações e amortizações .........................................  8,8 12,1 38% 32,7 44,0 35% 
Resultado não operacional, líquido .................................  - 7,5 n.a. (0,7) 7,8 n.a. 
Imposto de Renda e Contribuição Social 
correntes .........................................................................  

(0,7) 3,5 n.a. 1,5 10,4 593% 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
diferidos ..........................................................................  

12,4 (0,8) n.a. 36,3 12,9 -64% 

Participação de acionistas minoritários 0,2 (0,2) n.a. 0,9 (0,7) n.a. 

EBITDA ..........................................................................  40,7 34,4 -15% 136,3 153,3 12% 

Margem de EBITDA .......................................................  31% 24% -7p.p. 28% 29% +1p.p. 
 
1 EBITDA é o lucro (prejuízo) líquido adicionado de imposto de renda e contribuição social, do resultado de participações não consolidadas, das receitas (despesas) 
financeiras líquidas, de depreciações e amortizações e de participações de acionistas minoritários conforme Ofício CVM 01/2007. O EBITDA não é uma medida utilizada 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil ou nos princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (USGAAP), não representando o fluxo de caixa 
para os períodos apresentados e não deve ser considerado como sendo uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador do nosso desempenho operacional ou 
como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA não tem um significado padronizado e nossa definição de EBITDA pode não ser 
comparável ao EBITDA ou EBITDA ajustado conforme definido por outras companhias. Ainda que o EBITDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis utilizadas no 
Brasil e nos Estados Unidos da América, uma medida do fluxo de caixa operacional, nossa administração o utiliza para mensurar nosso desempenho operacional. 
Adicionalmente, entendemos que determinados investidores e analistas financeiros utilizam o EBITDA como indicador do desempenho operacional de uma companhia e/ou 
de seu fluxo de caixa. 
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A tabela abaixo demonstra o cálculo do EBITDA excluindo as receitas não-recorrentes: 

(em milhões de Reais) 4T06 4T07 
     Variação 

07x06 2006 2007 
    Variação 

07x06 

Lucro líquido .................................................................  28,1 17,5 -38% 92,5 109,4 18% 
Resultado financeiro .......................................................  (8,1) (5,2) -36% (26,9) (30,5) 13% 
Depreciações e amortizações .........................................  8,8 12,1 38% 32,7 44,0 35% 
Resultado não operacional, líquido - 7,5 n.a. (0,7) 7,8 n.a. 
Imposto de Renda e Contribuição Social 
correntes .........................................................................  

(0,7) 3,5 n.a. 1,5 10,4 593% 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
diferidos ..........................................................................  

12,4 (0,8) n.a. 36,3 12,9 -64% 

Participação de acionistas minoritários 0,2 (0,2) n.a. 0,9 (0,7) n.a. 

EBITDA ..........................................................................  40,7 34,4 -15% 136,3 153,3 12% 

Despesas não-recorrentes ..............................................  (13,5) 1,3 n.a. (21,4) (17,0) -21% 

EBITDA ..........................................................................  27,2 35,7 31% 115,0 136,3 19% 

Margem de EBITDA .......................................................  21% 24% +3p.p. 24% 26% +2p.p. 

 
Lucro Líquido e Lucro por Ação 
 
O lucro líquido foi de R$17,5 milhões no 4T07 e de R$109,4 milhões em 2007, representando 
uma redução de 38% e um crescimento de 18%, respectivamente, sobre os mesmos períodos de 
2006. O lucro líquido por ação no 4T07 foi de R$0,15. 
  
Liquidez e Recursos de Capital 
 
Atividades Operacionais 
 
No 4T07, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$24,2 milhões, principalmente 
devido ao aumento da depreciação e amortização, e nas despesas com fornecedores da 
Companhia. Em 2007, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$109,4 milhões, 
principalmente devido à geração de lucro líquido da Companhia. 
 
Atividades de Investimento 
 
No 4T07 o caixa consumido na atividade de investimento foi de R$64,9 milhões, devido 
principalmente ao acréscimo de R$48,1 milhões no saldo de aplicações financeiras e ao aumento 
de R$18,7 milhões no imobilizado e intangível. Em 2007, o caixa consumido na atividade de 
investimento foi de R$462,9 milhões, devido principalmente ao aumento no saldo de aplicações 
financeiras e no imobilizado e intangível 
 
Atividades de Financiamento 
 
No 4T07, o caixa líquido consumido nas atividades de financiamento foi R$0,5 milhão e destaca-
se o pagamento do parcelamento de ICMS no montante de R$0,3 milhão e de CPMF no montante 
de R$0,2 milhão. Em 2007, o caixa líquido consumido nas atividades de financiamento foi R$3,8 
milhões e destaca-se o pagamento do parcelamento de ICMS e de CPMF. 

Balanço 

A Companhia não possuía empréstimos e financiamentos em aberto ao final do 4T07. Na mesma 
data, caixa, bancos e aplicações financeiras consolidadas totalizaram R$474,6 milhões.  
 
O patrimônio líquido passou de R$530,6 milhões em dezembro de 2006 para R$638,9 milhões em 
dezembro de 2007, devido à geração de lucro líquido. 
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Audiência 
 
Continuamos na liderança em page views e tempo de permanência online dentre os portais de 
conteúdo no Brasil, com 1.666 milhões de páginas vistas e um tempo médio de permanência 
online de 1h:04min:15seg em dezembro de 2007, de acordo com as medições do 
IBOPE//NetRatings.  
 
Em dezembro/07 apresentamos um crescimento de 45% em visitantes únicos em relação a 
dezembro/06, acompanhando o crescimento do mercado, conforme dados divulgados pelo 
IBOPE//NetRatings. 
 
O UOL Busca terminou em dezembro/07 com uma audiência mensal de mais de 5,0 milhões de 
usuários únicos domiciliares, ocupando a terceira colocação entre os buscadores no ranking do 
IBOPE//NetRatings. 
 

 Dezembro 2006 Dezembro 2007 Variação % 07x06 

Páginas vistas (em milhões) 1.395 1.666 19% 

Visitantes únicos (em 000) 9.509 13.799 45% 

Visitantes únicos em busca (em 000) 3.896 5.019 29% 

Alcance (% de todos usuários brasileiros) 66% 65% -1p.p. 

Tempo Online (horas:min:seg) 1:13:53 1:04:15 -13% 

Fonte: Ibope//NetRatings (audiência de portal, painel domiciliar, brand, excluindo aplicativos de Internet).  
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ANEXO I – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Universo Online S.A.        
Demonstração do Resultado 
Consolidado 

 
     

 

        
(em milhões de Reais)        
        

 4T06 4T07 
Variação 
4T07 x 4T06  2006 2007 

Variação 
2007 x 2006 

Receita bruta de serviços .............................................  171,8 191,4 11%  634,3 716,2 13% 
Assinaturas ......................................................................  125,6 132,3 5%  484,6 524,5 8% 
Publicidade e outras ........................................................  46,2 59,1 28%  149,7 191,7 28% 

Deduções da receita bruta ...............................................  (42,4) (45,0) 6%  (153,6) (191,1) 24% 

Receita líquida de serviços ...........................................  129,4 146,4 13%  480,7 525,1 9% 

Custo dos serviços prestados ..........................................  (57,0) (62,1) 9%  (215,4) (216,5) 1% 

Resultado bruto  ............................................................  72,4 84,3 16%  265,3 308,6 16% 

Receitas (despesas) operacionais (40,5) (62,0) 53%  (161,7) (199,3) 23% 
Com vendas ....................................................................  (27,4) (29,9) 9%  (88,3) (105,5) 20% 
Gerais e administrativas ..................................................  (17,8) (18,7) 5%  (62,1) (66,8) 8% 
Depreciações e amortizações ..........................................  (8,8) (12,1) 38%  (32,7) (44,0) 35% 
Participações em sociedades controladas:        
    Baixa de ágio ...............................................................  - (0,6) n.a.  - (0,6) n.a. 
    Outros resultados com investimentos ..........................  - 0,4 n.a.  1,6 2,9 81% 

Outras receitas (despesas) operacionais .........................  13,5 (1,1) n.a.  19,8 14,7 -26% 

Lucro operacional antes do resultado financeiro ........   31,9 22,3 -30%  103,6 109,3 6% 
Resultado financeiro .....................................................  8,1 5,2 -36%  26,9 30,5 13% 
Despesas financeiras ......................................................  (3,3) (4,2) 27%  (15,3) (7,9) -48% 
Receitas financeiras ........................................................  11,4 10,3 -10%  48,1 43,1 -10% 

Variação cambial, líquida .................................................  (0,1) (0,9) 800%  (5,9) (4,7) -20% 

        
Lucro operacional..........................................................  40,0 27,5 -31%  130,5 139,8 7% 
Resultado não operacional, líquido ..................................  - (7,5) n.a.  0,7 (7,8) n.a. 
Lucro antes do imposto de renda e contribuição 
social ..............................................................................  

40,0 20,0 -50% 
 

131,2 132,0 1% 

Provisão para imposto de renda e contribuição 
social ...............................................................................  

0,7 (3,5) n.a. 
 

(1,5) (10,4) 593% 

Imposto de renda e contribuição social diferidos ..............  (12,4) 0,8 n.a.  (36,3) (12,9) -64% 
Lucro antes da participação de acionistas 
minoritários ....................................................................  

28,3 17,3 -39% 
 

93,4 108,7 16% 

Participação de acionistas minoritários ............................  (0,2) 0,2 n.a.  (0,9) 0,7 n.a. 

Lucro líquido ..................................................................  28,1 17,5 -38%  92,5 109,4 18% 
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ANEXO II – BALANÇO PATRIMONIAL 
 

Universo Online S.A.  
Balanço Patrimonial Consolidado   

   
(em milhares de Reais)   
   

 31/12/2006 31/12/2007 

Ativo   
Circulante   
Caixa e bancos ...............................................................  3.687 5.036 
Aplicações financeiras .....................................................  391.097 469.521 
Ganho não realizado em operação de “swap”  ................  - 1.750 
Contas a receber de clientes ...........................................  54.316 73.646 
Impostos a recuperar ......................................................  5.588 11.499 
Imposto de renda diferido ................................................  30.990 18.436 
Adiantamentos a fornecedores ........................................  1.352 2.462 
Despesas pagas antecipadamente .................................  2.064 2.834 

Outras contas a receber ..................................................  1.233 3.217 

Total do Ativo Circulante .................................................  490.327 588.401 
   
Não Circulante   
Realizável a longo prazo:   
    Depósitos judiciais .......................................................  3.722 4.585 
    Impostos a recuperar...................................................  3.076 360 
    Imposto de renda diferido ............................................  107.328 106.985 
    Sociedades controladas e partes relacionadas ............  456 3 

    Outras contas a receber ..............................................  248 1.796 

Total do realizável a longo prazo .....................................  114.830 113.729 
   
Permanente:   
    Imobilizado ..................................................................  54.472 64.657 

    Intangível ....................................................................  20.137 31.469 

Total do permanente .......................................................  74.609 96.126 

   

Total do Ativo Não Circulante ..........................................  189.439 209.855 

   

Total do Ativo 679.766 798.256 

   
   
Passivo e Patrimônio Líquido   
Circulante   
Fornecedores ..................................................................  50.489 58.951 
Salários e encargos sociais .............................................  17.435 20.075 
Impostos e contribuições .................................................  16.140 19.225 
Provisão para contingências ...........................................  17.495 4.960 
Dividendos a pagar .........................................................  - 1.039 
Adiantamentos de clientes ..............................................  28.856 36.618 

Outras contas a pagar  ....................................................  711 1.123 

Total do passivo circulante ..............................................  131.126 141.991 
   
Não Circulante   
Exigível a longo prazo:   
     Impostos e contribuições ............................................  6.024 5.262 
     Provisão para contingências .......................................  9.480 10.167 

     Outras provisões ........................................................  3 2 

Total do passivo não circulante .......................................  15.507 15.431 
   
Acionistas minoritários 2.512 1.874 
   
Patrimônio Líquido   
Capital social ...................................................................  908.029 530.621 
Reserva legal ..................................................................  - 5.469 

Lucros (prejuízos) acumulados ........................................  (377.048) 102.870 

Total do patrimônio liquido ..............................................  530.621 638.960 
   

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 679.766 798.256 



Resultados 4T07 e 2007 
22 de fevereiro de 2008 
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ANEXO III – FLUXO DE CAIXA 

Universo Online S.A.     
Fluxo de Caixa Consolidado     

(em milhares de Reais)     

 4T06 4T07 2006 2007 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do período 28.117 17.471 92.509 109.378 
Despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:     
    Depreciação e amortização 8.795 12.213 32.731 44.064 
    Perda (ganho) na venda de bens do ativo imobilizado (14) (1) (47) 71 
    Outros resultados com investimentos (48) (459) (1.594) (2.932) 
    Imposto de renda e contribuição social correntes (761) 3.415 1.469 10.358 
    Imposto de renda e contribuição social diferidos 12.374 (809) 36.291 12.897 
    Acréscimo (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.136 1.582 2.753 2.796 
    Participação minoritária 264 (162) 919 (667) 
    Baixa de ágio - 557 - 557 
    Reversão de saldos a pagar (2.260) - (7.527) - 
    Perda na capitalização de investimento - 29 - 29 
    Perda de capital na alienação de investimento - - 347 - 
    Acréscimo (reversão) de provisão para contingências (7.017) 3.775 (221) (7.716) 
    Ganho não realizado em operação de “swap” - (1.750) - (1.750) 
    Juros, receita de aplicações financeiras e variação cambial, líquida (7.576) (7.397) (32.454) (34.075) 
    Outras - - (565) - 
Variação de ativos e passivos operacionais:     
    Contas a receber de clientes (1.719) (13.356) (9.537) (22.127) 
    Impostos a compensar 335 222 2.249 1.366 
    Adiantamento a fornecedores 1.943 (1.428) 4.772 (1.111) 
    Depósitos judiciais compulsórios (2.982) (308) (27.252) (4.947) 
    Despesas antecipadas 3.061 (2.247) 116 (2.342) 
    Outras contas a receber 70 (864) (499) (1.959) 
    Outras contas a pagar 119 (86) (8.345) 408 
    Fornecedores 4.347 13.038 (4.118) 6.694 
    Salários e encargos sociais 555 637 (21) 2.640 
    Impostos e contribuições 619 1.325 357 47 
    Adiantamento de clientes (12.473) 1.982 (14.545) 7.762 

Caixa gerado pelas atividades operacionais 26.885 27.379 67.788 119.441 
     

    Imposto de renda e contribuição social pagos (30) (2.535) (3.904) (4.561) 
    Juros pagos (1.342) (685) (3.885) (5.468) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 25.513 24.159 59.999 109.412 
     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
Investimentos:     
    Ágio na aquisição - - - (557) 
Imobilizado (8.640) (12.386) (25.058) (43.432) 
Caixa gerado (aplicado) na venda de imobilizado 258 (1) 329 11 
Intangível (5.096) (6.325) (13.457) (20.782) 
Contas a receber (pagar) com partes relacionadas (174) 1.914 1.480 453 
Acréscimo de aplicações financeiras (13.501) (459.458) (362.245) (851.146) 
Resgate de aplicações financeiras 331.889 411.322 646.378 452.588 
     

Caixa gerado (utilizado) nas atividades de investimentos 304.736 (64.934) 247.427 (462.865) 
     

Fluxo de caixa das atividades de financiamento     
Pagamento parcelamento – ICMS (principal) (908) (310) (3.490) (3.027) 
Pagamento PAES/Parcelamento (CPMF) (198) (198) (792) (792) 
     

Caixa utilizado nas atividades de financiamento (1.106) (508) (4.282) (3.819) 
     

Aumento (diminuição) do saldo de caixa e equivalente a caixa 329.143 (41.283) 303.144 (357.272) 
     

Saldo inicial 42.705 55.859 68.704 371.848 
Saldo final 371.848 14.576 371.848 14.576 
     

Movimentação líquida de caixa e equivalente a caixa 329.143 (41.283) 303.144 (357.272) 

     
Transações ocorridas no período que não afetaram o caixa:     

Aquisição de imobilizado 6.273 1.721 6.734 1.768 

Nota: Os parcelamentos de impostos foram classificados em atividades de financiamento por se tratar     
de contratos específicos de longo prazo. 


