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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos aos exercícios findos em 2018 e 2017. A diretoria 
permanece ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Santos, 08 de fevereiro de 2019.

 DIREÇÃO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relatório da Administração / Diretoria

Ativo  31.12.2018 31.12.2017
Ativo Circulante ................................................... 47.863 49.963
Disponibilidades .................................................... 533 402
Títulos e Valores Mobiliários ................................. 36.534 32.900
Carteira Própria ..................................................... 36.534 32.900
Operações de Crédito ........................................... 7.950 14.041
Operações de Crédito: .......................................... 12.913 14.723
Setor Privado ......................................................... 13.326 14.783
Rendas A Realizar Futuras ................................... (413) (60)
(Provisão Créditos Liquidação Duvidosa) ............. (4.963) (682)
Outros Créditos ..................................................... 2.808 2.620
Diversos................................................................. 2.808 2.620
Outros Valores e Bens .......................................... 38 -
Bens Não Uso de Próprio ...................................... 38 -
Ativo Realizável a Longo Prazo ......................... 8.682 6.765
Operações de Crédito ........................................... 8.682 6.765
Operações de Crédito: Setor Privado ................. 9.170 8.074
(Provisão Créditos Liquidação Duvidosa) ............. (488) (1.309)
Ativo Permanente ................................................ 45 177
Imobilizado de Uso ................................................ 45 177
Imóveis de Uso ...................................................... 20 20
Outras Imobilizações de Uso................................. 94 257
(Depreciações Acumuladas) ................................. (69) (100)
Total do Ativo ....................................................... 56.590 56.905

Passivo  31.12.2018 31.12.2017
Passivo Circulante .............................................. 3.200 3.129
FINAME ................................................................. - -
Outras Obrigações ................................................ 3.200 3.129
Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados ........ 1 2
Fiscais e Previdenciárias ....................................... 2.994 2.986
Diversas................................................................. 205 141
Passivo Exigível a Longo Prazo......................... - -
FINAME ................................................................. - -
Patrimönio Líquido .............................................. 53.390 53.776
Capital: Ações Ordinárias - País .......................... 40.000 40.000
Reservas de Lucros............................................... 14.001 15.283
Ações em Tesouraria ............................................ (275) (225)
Lucros ou Prejuízos Acumulados .......................... (336) (1.282)
Total do Passivo .................................................. 56.590 56.905

Demonstração do Resultado - Em R$ Mil

variação de índices, são atualizadas até a data do balanço. As contrapar-
tidas dessas atualizações são refl etidas no resultado. k) Imposto de renda 
e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída com 
base nos rendimentos tributáveis, pela alíquota de 15%, acrescida do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 20 mensais (R$ 240 
para o exercício). A contribuição social apurada sobre o lucro líquido ajus-
tado, na forma da legislação em vigor, foi calculada pela alíquota de 20%. l) 
Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações fi nanceiras são 
adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas para registro 
de certos ativos, passivos e outras operações como: provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa, depreciações do ativo imobilizado de uso, e 
provisões para contingências. Os resultados a serem apurados quando da 
concretização dos fatos resultantes no reconhecimento destas estimativas, 
poderão ser diferentes dos valores reconhecidos nas presentes demonstra-
ções. m) Riscos de Contingências - Provisionamentos: Em conformidade 
com o pronunciamento CPC 25 - Provisões, Passivos e ativos Contingen-
tes em linha ao processo de Harmonização às Normas Internacionais de 
Contabilidade, sendo este CPC, também convalidado pelo CFC-NBC T. 
19.7 Resolução nº. 1.180/09, e pelo CMN através da Resolução 3823/09 
BACEN, as provisões são reconhecidas no balanço patrimonial quando se 
constata uma obrigação presente real e legal ou implícito como resultado 
de eventos passados, e se for provável que um recurso econômico seja 
requerido para saldar uma obrigação. O reconhecimento das provisões é 
registrado tendo como base a mensuração das melhores estimativas e do 
risco envolvido. Reconhecemos no período a contingência trabalhista rela-
tiva ao processo n° 1001794-90.2017.5.02.0445, reclamado por Vinissio 
Martins Clemente, e efetuamos o depósito em garantia conforme calculo 
da perícia judicial, registrando a importância na rubrica “Devedores Por 
Depósito em Garantia” do ativo circulante. 4. Aplicacoes Interfi nancei-
ras de Liquidez: Em 31/12/2018, as aplicações interfi nanceiras de liquidez 
apresentam saldo zero. 5. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos 
Financeiros Derivativos: A Direção S/A. não adota como estratégia de 
atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de serem ne-
gociados de forma ativa e frequente, todavia os títulos e valores mobiliários 
estão classifi cados como “Títulos disponíveis para venda”.
a) Títulos e valores mobiliários: 31/12/2018 31/12/2017
 Valor de Valor Valor de Valor
 mercado contábil mercado Contábil
Títulos e valores mobiliários: 33.534 33.534 32.900 32.900
Carteira própria:
Títulos Disponíveis para Venda
Títulos Emitidos para Instituição
 Financeira - Renda Fixa
 - Certifi cados de Depósitos Bancários
Cotas de Fundos de Investimento 33.534 33.534 32.900 32.900
Certifi cados de Privatização:
Total 33.534 33.534 32.900 32.900
b) Instrumentos fi nanceiros derivativos: Não houve operações com instru-
mentos fi nanceiros derivativos no semestre fi ndo em 31/12/2018.
6. Operações de Crédito: Por tipo de operação  31/12/18 31/12/17
Empréstimos............................................................... 22.083 22.797
Total............................................................................ 22.083 22.797
Provisão para Perdas com Empréstimos ...................  (5.451) (1.991)
Total............................................................................ (5.451) (1.991)
Total do risco ..............................................................  16.632 20.806
Composição da Carteira por Nível de Risco e Tipo de Operações
  Provisão
  para Créditos
 31/12/2018 de Liquidação
 Tipo de Operações Duvidosa
      Valor   Saldo
   Cré-  Outros Pre- % por Valor Líqui-
  Em- dito  Finan- sente Nível da do da
Nível/ Hot pres- Pes-  cia- Car- de Pro- Car-
Risco Money timo soal CDC mento teira Risco visão teira
AA - - - - - - - - -
A - 5.688 61 - - 5.749 0,5 29 5.720
B - 10.010 657 - - 10.667 1,0 106 10.561
C - 243 - - - 243 3,0 7 236
D - 128 - - - 128 10,0 13 115
E - - - - - - 30,0 - -
F - - - - - - 50,0 - -
G - - - - - - 70,0 - -
H - 3.531 1.765 - - 5.296 100,0 5.296 -
Total - 19.600 2.483 - - 22.083 - 5.451 16.632

  Provisão
  para Créditos
 31/12/2017 de Liquidação
 Tipo de Operações Duvidosa
      Valor   Saldo
   Cré-  Outros Pre- % por Valor Líqui-
  Em- dito  Finan- sente Nível da do da
Nível/ Hot pres- Pes-  cia- Car- de Pro- Car-
Risco Money timo soal CDC mento teira Risco visão teira
AA - 10.545 - - - 10.545 - - 10.545
A - 3.405 1.832 - - 5.237 0,5 26 5.211
B - 848 2 - - 850 1,0 8 842
C - 4.334 0 - - 4.334 3,0 130 4.204
D - - 5 - - 5 10,0 1 4
E - - - - - - 30,0 - -
F - - - - - - 50,0 - -
G - - - - - - 70,0 - -
H - 1.751 75 - - 1.826 100,0 1.826 -
Total - 20.883 1.914 - - 22.797 - 1.991 20.806
Composição da Carteira por Atividade e Vencimentos:
31/12/2018 Vencidas  A Vencer
Setor a Partir Em até De 3 a De 1 a De 3 a
Privado de 15 dias 3 meses 12 meses 3 anos 5 anos Total
Indústria 0 1.518 2.395 - - 3.913
Comércio - 26 9 - - 35
Serviços 2.429 2.039 2.118 9.067 - 15.653
Pessoas Físicas 1.777 485 118 102 - 2.482
Total 4.206 4.068 4.640 9.169 - 22.083
31/12/2017 Vencidas  A Vencer
Setor a Partir Em até De 3 a De 1 a De 3 a
Privado de 15 dias 3 meses 12 meses 3 anos 5 anos Total
Indústria 123 1.058 1.398 - - 2.579
Comércio - 170 46 - - 216
Serviços 1.154 3.508 5.413 7.566 447 18.088
Pessoas Físicas 77 845 931 61 - 1.914
Total 1.354 5.581 7.788 7.627 447 22.797
8. Outros Créditos/Obrigações
a) Outros créditos - Diversos  31/12/18 31/12/17
Impostos e contribuições a compensar ......................  2.734 2.546
Adiantamentos e Antecipações Salariais
Devedores por depósitos em garantia........................  7 16
  67 -
Outros .........................................................................  - 58
Total............................................................................ 2.808 2.620
b) Outros Valores e Bens  31/12/18 31/12/17
Bens Não de Uso Próprio ...........................................  38 -
Total (Curto Prazo) .....................................................  38 -
Bem recebido em dação de pagamento neste semestre, conforme proces-
so n° 1019028.70.2018.8.26.0562 do TJSP, 5ª Vara Civil da Comarca de 
Santos, registrado conforme circular 1.273 e carta circular 2.629, ambas do 
BACEN. c) Outras obrigações - Diversas  31/12/18 31/12/17
Provisão para Impostos e Contribuições sobre o Lucro 2.903 2.891
Outras .........................................................................  297 238
Total (Curto Prazo) .....................................................  3.200 3.129

Demonstração dos Fluxos de Caixa - R$ Mil
Atividades Operacionais: 2° Semestre/18 31.12.2018 31.12.2017
Lucro/Prejuízo Líquido do Período ...  1.686 (317) (1.282)
Ganhos de Capital - Vendas de Imobilizados - (52) -
Depreciações e Amortizações ..........  5 23 42
  1.691 (346) (1.240)
(Aumento)/Reduções: (Ativo Circulante
 e Realizável a Longo Prazo)
Ativo Circulante:
- Títulos e Valores Mobiliários -
 Carteira Própria ..............................  (2.766) (3.634) 9.215
- Operações de Crédito - Setor Privado 3.011 1.457 (4.872)
- Rendas Futuras a Realizar.............  239 353 (125)
- Provisão para Créditos de
 Liquidação Duvidosa Revertidas ..  149 4.281 (662)
- Outros Créditos ..............................  (1.183) (188) (1.050)
- Outros Valores e Bens ...................  (38) (38) -
Realizável a Longo Prazo
- Operações de Crédito - Setor Privado (1.781) (1.096) (1.611)
- Provisão para Créditos de
 Liquidação Duvidosa Revertidas ....  (1.091) (821) (1.102)
  (3.460) 314 (207)
(Aumento)/Reduções: (Passivo
 Circulante e Exigível a Longo Prazo)
Passivo Circulante: - Outras Obrigações 1.139 71 1.422
  1.139 71 1.422
Caixa Líquido gerado/(aplicado)
 nas atividades Operacionais: ......  (630) 39 (25)
Atividades de Investimentos:
Alienação de Imobilizado de Uso .....  26 212 13
Aquisição de Imobilizado de Uso .....  (30) (51) (49)
Caixa Líquido gerado/(aplicado)
 nas atividades Investimentos:.....  (4) 161 (36)
Atividades de Financiamentos:
Obrigações por Repasses do País - Instituições Ofi ciais - FINAME:
Dividendos/Ajustes de Períodos Anteriores (19) (19) -
Ações em Tesouraria .......................  (50) (50) (75)
Caixa Líquido gerado/(aplicado)
 nas atividades Financiamentos:  (69) (69) (75)
Aumento/(Redução) de Caixa
 e Equivalentes de Caixa ...............  (703) 131 (136)
Modifi cações no Caixa e Equivalentes de Caixa:
- Disponibilidades no início do período: 1.236 402 538
- Disponibilidades no fi nal do período: 533 533 402
Aumento/(Redução) de Caixa
 e Equivalentes de Caixa ...............  (703) 131 (136)

Balanço Patrimonial - Em R$ Mil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - R$ Mil

1. Contexto Operacional: A Direção S.A. - Crédito, Financiamento e In-
vestimento, constituída e organizada sob a forma de sociedade de crédito, 
fi nanciamento e investimento, está autorizada a operar com as carteiras de 
crédito, fi nanciamento e investimentos. 2. Base de Preparação e Apresen-
tação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações fi nanceiras 
da Direção S/A foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais levam em considera-
ção as disposições emanadas da Lei das Sociedades por Ações, além das 
normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Bra-
sil (BACEN). Foram adotados para fi ns de divulgação os pronunciamentos, 
as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao 
processo de convergência contábil internacional e não confl itam com a re-
gulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do 
Brasil (BACEN) e estão consubstanciadas no Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). 3. Sumário das Principais 
Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são 
apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata 
dia para aquelas de natureza fi nanceira. As receitas e despesas de natureza 
fi nanceira são calculadas com base no método exponencial. As operações 
com taxas prefi xadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e 
despesas correspondentes ao período futuro são registradas em conta re-
dutora dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fi xa-
das são atualizadas até a data do balanço. b) Caixa e equivalentes de caixa: 
As demonstrações dos fl uxos de caixa são preparadas e apresentadas de 
acordo com a Resolução - CMN nº. 3604/08 que aprovou o pronunciamento 
contábil CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo caixa e equivalentes de caixa 
os saldos de disponibilidades e aplicações interfi nanceiras de liquidez ime-
diatamente conversíveis, ou com prazo original igual ou inferior a 90 dias.
c) Aplicações interfi nanceiras de liquidez: São registradas ao custo de aqui-
sição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzi-
dos de provisão para desvalorização, quando aplicável. d) Títulos e valores 
mobiliários e instrumentos fi nanceiros derivativos: De acordo com o estabe-
lecido pela Circular nº. 3.068, de 08/11/2001, do Banco Central do Brasil, os 
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são classifi cados em três 
categorias distintas, conforme a intenção da administração, quais sejam:
• Títulos para negociação; • Títulos disponíveis para venda; e • Títulos man-
tidos até o vencimento. Os títulos classifi cados como “para negociação” 
e “disponíveis para venda” são avaliados, na data do balanço, pelo seu 
valor de mercado e aqueles classifi cados como “mantidos até o vencimen-
to” são avaliados pelo seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. Os ajustes a valor de mercado dos títulos 
classifi cados para negociação são contabilizados em contrapartida à ade-
quada conta de receita ou despesa, no resultado do período. Os títulos 
classifi cados como “disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de 
mercado e o registro do ganho ou da perda, em função da avaliação a 
valor de mercado, é efetuado em conta destacada do patrimônio líquido 
denominado ajustes ao valor de mercado - TVM e instrumentos fi nanceiros 
derivativos líquidos dos efeitos tributários. e) Operações de crédito e pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa: As operações de crédito são 
classifi cadas de acordo com a avaliação da administração quanto ao risco 
de crédito individualizado, levando em consideração a conjuntura econômi-
ca, a experiência passada e os riscos específi cos em relação à operação, 
aos devedores e garantidores, observando as determinações constantes 
na Resolução nº. 2.682 do Banco Central do Brasil, que requer a classi-
fi cação do nível de risco quando da concessão do crédito, bem como a 
realização de análise periódica da carteira de crédito e sua classifi cação 
em nove níveis de risco, sendo “AA” (menor risco) e “H” (crédito 100% pro-
visionado). As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 
dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas 
como receita, quando efetivamente recebidas. As operações classifi cadas 
como nível “H” permanecem nessa classifi cação por seis meses, quando 
então são baixadas contra a provisão existente e controladas, por cinco 
anos, em contas de compensação, não mais fi gurando no balanço patrimo-
nial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível 
em que estavam classifi cadas. As renegociações de operações de crédito 
que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam em contas 
de compensação são classifi cadas como nível “H” e os eventuais ganhos 
provenientes da renegociação somente são reconhecidos como receita, 
quando efetivamente recebidos. f) Outros valores e bens - Bens não de 
uso próprio: Está representado por bens não de uso próprio da instituição, 
recebidos em dação de pagamento, registrados inicialmente pelo custo e 
ajustado por provisão para perda no valor recuperável quando necessário. 
g) Outros ativos e passivos circulantes e a longo prazo: São demonstrados 
pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos 
e encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata dia” e, 
quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu 
valor de mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em 
até 12 meses são classifi cados no ativo e passivo circulantes, respectiva-
mente. h) Imobilizado e Depreciações: O ativo imobilizado da Direção S/A 
é inexpressivo correspondendo a apenas 0,0843% (0,3291% em dezem-
bro/2017) do total do PL. As depreciações são calculadas pelo método line-
ar, “pro rata temporis”, de acordo com os percentuais que compreendam a 
real expectativa de vida útil econômica dos bens por sua utilização normal, 
sendo que periodicamente as taxas são revistas e se necessário alteradas. 
i) Redução ao valor recuperável de ativos não fi nanceiros (Impairment):
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas 
ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Quando tais evidências são identifi cadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituído ajuste para a deterioração, 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Não se confi guram 
no ativo imobilizado da instituição nenhum item que requeira a prática do 
cálculo de redução ao valor recuperável de ativo (impairment). j) Atualiza-
ção monetária de obrigações: As obrigações, contratualmente sujeitas à 

Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras Exercícios
Findos Em 31 De Dezembro De 2018 E 2017. (Em milhares de reais)

 C.N.P.J. nº 58.158.387/0001-99 - Carta Patente nº II - 225 de 10/09/65 - Agente Financeiro - FINAME nº 331
 Ouvidoria: 08007744147 - Praça da República, nº 62 - 4º andar - conjs. 41/43 - Tel.: (0xx13) 3232-4147 - Santos/SP

     Lucros
   Reservas ou (Pre-
 Capital Reser- de Lucros juízos)
 Reali- vas de Reserva  Acumu-
Eventos zado Capital Legal Outras lados Total
Saldos em 31/12/2016 40.000 (150) 1.683 14.823 (1.223) 55.133
Outros Eventos:
Ações em Tesouraria - (75) - - - (75)
Prejuízo Líquido do Período - - - - (1.282) (1.282)
Destinações:
Reservas - - - (1.223) 1.223 -
Saldos em 31/12/2017 40.000 (225) 1.683 13.600 (1.282) 53.776
Mutações do Período - (75) - (1.223) (59) (1.357)
Saldos em 31/12/2017 40.000 (225) 1.683 13.600 (1.282) 53.776
Outros Eventos:
Outros (Ajustes Exer-
 cicios Anteriores) - - - (19) - (19)
Ações em Tesouraria - (50) - - - (50)
Prejuízo Líquido do Período - - - - (317) (317)
Destinações: Reservas - - - (1.282) 1.282 -
Saldos em 31/12/2018 40.000 (275) 1.683 12.299 (317) 53.390
Mutações do Período - (50) - (1.301) 965 (386)
Saldos em 30/06/2018 40.000 (225) 1.683 12.318 (2.003) 51.773
Outros Eventos:
Outros (Ajustes Exer-
 cicios Anteriores) - - - (19) - (19)
Ações em Tesouraria - (50) - - - (50)
Lucro Líquido do Semestre - - - - 1.686 1.686
Destinações:
Saldos em 31/12/2018 40.000 (275) 1.683 12.299 (317) 53.390
Mutações no semestre - (50) - (19) 1.686 1.617

 2° Semestre/18 31.12.2018 31.12.2017
Receitas da Intermediação Financeira 4.604 9.903 9.260
Operações de Crédito ......................  3.482 7.763 5.243
Resultado de Operações com
 Títulos e Valores Imobiliários ..........  1.122 2.140 4.017
Despesas da Intermediação Financeira (920) (5.461) (5.821)
Provisão para Créditos
 de Liquidação Duvidosa .................  (920) (5.461) (5.821)
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira ............  3.684 4.442 3.439
Outras Receitas/Despesas Operacionais (895) (1.887) (1.812)
Despesas de Pessoal .......................  (761) (1.440) (1.475)
Outras Despesas Administrativas ....  (843) (1.661) (1.953)
Despesas Tributárias........................  (219) (468) (437)
Outras Receitas Operacionais..........  1.008 1.847 2.075
Outras Despesas Operacionais........  (80) (165) (22)
Resultado Operacional ..................  2.789 2.555 1.627
Resultado Não Operacional...........  - 52 -
Resultado antes da Tributação sobre
 Lucro Líquido e Participações ....  2.789 2.607 1.627
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.098) (2.903) (2.891)
Participação dos administradores/
 empregados no lucro ...................  (5) (21) (20)
Prejuízo do Semestre/Exercício ....  1.686 (317) (1.284)
Prejuízo do Semestre/
 Exercício por Ação (R$)..................  0,042150 -0,007925 -0,0321000
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1. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de fevereiro de 2019, às 11h30, na sede da CCR S.A. (“Companhia”), loca-
lizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a maioria 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos 
a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário. 4. ORDEM 
DO DIA: Deliberar sobre: (i) a contratação, por sua controlada indireta Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô 
Bahia”), de fi ança bancária junto ao Banco Alfa de Investimentos S.A. (“Banco Alfa”), e a prestação de garan-
tia, pela Companhia, referente à operação mencionada, com consequente emissão de Nota Promissória cor-
respondente a 100% (cem por cento) do valor contratado pelo Metrô Bahia no âmbito da referida fi ança ban-
cária; (ii) a contratação, por sua controlada direta e em conjunto Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô 
de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade”), de fi ança bancária em favor da EDP – Comercialização e Serviços de 
Energia Ltda. (“EDP”), a fi m de garantir as obrigações assumidas no contrato de fornecimento de energia 
elétrica, e a prestação de garantia, pela Companhia, no âmbito desta contratação, na respectiva proporção de 
sua participação acionária na ViaMobilidade; (iii) a contratação, por sua controlada direta Companhia de 
Participações em Concessões (“CPC”), de Standby Letter Of Credit (“SBLC”) em favor do Banco de La Pro-
ducción S.A. (“Produbanco”), a fi m de garantir as obrigações de sua controlada indireta Corporación Quiport 
S.A. (“Quiport”), em virtude do Contrato de Concessão fi rmado com o Município Metropolitano de Quito, e a 
prestação de garantia corporativa, pela Companhia, no âmbito da SBLC; (iv) as contratações, por sua contro-
lada direta e em conjunto Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo (“ViaQuatro”) de Hedge, na mo-
dalidade Non Deliverable Forward (“NDF”), contra risco cambial; (v) as contratações, por sua controlada indi-
reta Metrô Bahia, de Hedge, na modalidade NDF, contra risco cambial, e a prestação de fi ança corporativa 
pela Companhia no âmbito destas contratações; (vi) (a) a ratifi cação, por sua controlada indireta Concessio-
nária do VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”), da celebração do Segundo e do Terceiro Termo de Aditamento ao 
Protocolo de Acordo fi rmado com a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. e Alstom Transport S.A. (“Con-
sórcio Alstom”); (b) a  celebração, por sua controlada indireta VLT Carioca, do 8º Aditivo ao Contrato de For-
necimento de Material Rodante e Sistemas (“Contrato de Fornecimento”), a ser fi rmado com o Consórcio 
Alstom; (c) a contratação, por sua controlada direta CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e 
Serviços (“CIIS”), de carta de fi ança corporativa, para assegurar obrigações assumidas no Terceiro Termo de 
Aditamento, a serem incorporadas no 8º Aditivo ao Contrato de Fornecimento; e (d) a ratifi cação de emissão, 
pela CIIS, de carta de anuência para postergações de pagamentos do Terceiro Termo de Aditamento, a serem, 
também, incorporadas ao 8º Aditivo ao Contrato de Fornecimento; (vii) a contratação, por sua controlada in-
direta e em conjunto ViaMobilidade, de fornecimento de energia adicional no mercado livre para o período de 
Julho/2019 a Dezembro/2023; (viii) a contratação, por sua controlada direta e em conjunto ViaQuatro, de 
fornecimento de energia elétrica no mercado livre diretamente de sociedades fornecedoras (Geradoras), para 
o período de Janeiro/2021 a Dezembro/2023; (ix) a contratação, pela sua controlada direta CPC, de SBLC em 
favor do Citibank, NA (“Citibank”), a fi m de garantir as obrigações previstas na emissão do “Project BOND” da 
Quiport, com a respectiva prestação de garantia corporativa, pela Companhia, no âmbito da SBLC; (x) a ce-
lebração, por sua controlada indireta e em conjunto Concessionária do Aeroporto Internacional de Confi ns 
S.A. (“BH Airport”), do 2º Aditivo ao Contrato fi rmado com Security Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. EPP (“Security Serviços”); (xi) a contratação, por sua controlada indireta e em conjunto BH Airport, da 
empresa Falck Fire & Safety do Brasil S.A. (“Falck Fire”); (xii) a celebração, por sua controlada indireta Con-
cessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S.A. (“ViaOeste”), do 1º Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços de Conservação CCRACT VO-4600022178/13, fi rmado com a BC2 Construtora S.A. 
(“BC2”), e (xiii) o Global Reporting Initiative 2018 – Caderno GRI 2018 da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: 
Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, 
conforme previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram: (i) APRO-
VAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada indireta Compa-
nhia do Metrô Bahia, de fi ança bancária junto ao Banco Alfa, e a prestação de garantia, pela Companhia, por 
meio de aval, referente à operação mencionada, com consequente emissão de Nota Promissória correspon-
dente a 100% (cem por cento) do valor contratado pelo Metrô Bahia no âmbito da referida fi ança bancária, 
conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (ii) APROVAR, por unanimidade de votos dos 
membros presentes, a contratação, por sua controlada direta e em conjunto ViaMobilidade, de fi ança bancária 
em favor da EDP, a fi m de garantir as obrigações assumidas no contrato de fornecimento de energia elétrica 
e a prestação de garantia, pelas acionistas da ViaMobilidade, por meio de fi ança corporativa, na respectiva 
proporção das suas participações acionárias na ViaMobilidade, a saber: Companhia - 83,34% e RuasInvest 
Participações S.A. (“RuasInvest”) - 16,66%, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (iii) 
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APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, pela sua controlada direta CPC, 
de SBLC em favor do Produbanco, a fi m de garantir as obrigações de sua controlada indireta Quiport, em 
virtude do Contrato de Concessão fi rmado com o Município Metropolitano de Quito, com a respectiva presta-
ção de garantia corporativa, pela Companhia, no âmbito da SBLC, conforme termos e condições apresenta-
dos nesta reunião; (iv) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, as contratações, por 
sua controlada direta e em conjunto ViaQuatro de Hedge, na modalidade NDF, contra risco cambial, em dóla-
res americanos e em euros, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (v) APROVAR, por 
unanimidade de votos dos membros presentes, as contratações, por sua controlada indireta Metrô Bahia, de 
Hedge, na modalidade NDF, contra risco cambial, em dólares americanos e em euros, e a prestação de fi ança 
corporativa pela Companhia no âmbito destas contratações, correspondente a 100% (cem por cento) dos 
valores contratados, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (vi) APROVAR, por unanimi-
dade de votos dos membros presentes, (a) a ratifi cação, por sua controlada indireta Concessionária do VLT 
Carioca, da celebração do Segundo e do Terceiro Termo de Aditamento ao Protocolo de Acordo fi rmado com 
o Consórcio Alstom; (b) a  celebração, por sua controlada indireta VLT Carioca, do 8º Aditivo ao Contrato de 
Fornecimento, a ser fi rmado com o Consórcio Alstom; (c) a contratação, por sua controlada direta CIIS, de 
carta de fi ança corporativa, para assegurar obrigações assumidas no Terceiro Termo de Aditamento, a serem 
incorporadas no 8º Aditivo ao Contrato de Fornecimento; e (d) a ratifi cação de emissão, pela CIIS, de carta de 
anuência para postergações de pagamentos do Terceiro Termo de Aditamento, a serem, também, incorpora-
das ao 8º Aditivo ao Contrato de Fornecimento, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; 
(vii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada indire-
ta e em conjunto ViaMobilidade, de fornecimento de energia adicional no mercado livre, para o período de 
Julho/2019 a Dezembro/2023, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (viii) APROVAR, 
por unanimidade de votos dos membros presentes, a contratação, por sua controlada direta e em conjunto 
ViaQuatro, de fornecimento de energia elétrica no mercado livre, para o período de Janeiro/2021 a Dezem-
bro/2023, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (ix) APROVAR, por unanimidade de 
votos dos membros presentes, a contratação, pela sua controlada direta CPC, de SBLC em favor do Citibank, 
a fi m de garantir as obrigações previstas na emissão do “Project BOND” da Quiport, com a respectiva presta-
ção de garantia corporativa, pela Companhia, no âmbito da SBLC, conforme termos e condições apresenta-
dos nesta reunião; (x) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a celebração, por sua 
controlada indireta e em conjunto BH Airport, do 2º Aditivo ao Contrato fi rmado com Security Serviços, con-
forme termos e condições apresentados nesta reunião; (xi) APROVAR, por unanimidade de votos dos mem-
bros presentes, a contratação, por sua controlada indireta e em conjunto BH Airport, da empresa Falck Fire, 
para a prestação dos serviços de  Bombeiros Civis de Aeródromos, Serviços de Prevenção, Salvamento e 
Combate a Incêndio em aeronaves, edifi cações apoio nos acidentes automobilístico e vegetação, bem como 
realização de gestão dos equipamentos de combate a incêndio no Aeroporto Internacional Tancredo Neves 
– Confi ns/MG, conforme termos e condições apresentados nesta reunião; (xii) APROVAR, por unanimidade 
de votos dos membros presentes, a celebração, por sua controlada direta ViaOeste, do 1º Aditivo ao Contrato 
de Prestação de Serviços de Conservação CCRACT VO-4600022178/13, fi rmado com a BC2, conforme ter-
mos e condições apresentados nesta reunião; e (xiii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros 
presentes, o Global Reporting Initiative 2018 - Caderno GRI 2018 da Companhia, a ser publicado juntamente 
com as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018, conforme 
termos e condições apresentados nesta reunião. Os membros do Conselho de Administração da Companhia 
autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das 
deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das provi-
dências que se fi zerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião. 6. ENCERRAMEN-
TO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então encerrada, a ata lida, achada em ordem, 
aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 21 de fevereiro de 2019. Assinaturas: Ana Maria 
Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa e Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) 
Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna; (2) Ricardo Coutinho de Sena; (3) Ana Dolores Moura Carneiro de 
Novaes; (4) Fernando Luiz Aguiar Filho; (5) Flávio Mendes Aidar; (6) Henrique Sutton de Sousa Neves; (7) 
Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; (8) Luiz Alberto Colonna Rosman; (9) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Ju-
nior; (10) Renato Torres de Faria; e (11) Wilson Nélio Brumer. Certifi co que a presente é cópia fi el do original 
lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 28, às folhas 09 a 13. Ana 
Maria Marcondes Penido Sant’Anna - Presidente da Mesa, Marcus Rodrigo de Senna - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 128.509/19-3 em 28/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis

Aos administradores e acionistas da Direção S.A - Crédito, Financiamento 
e Investimento. Santos - SP. Prezados Senhores: Examinamos as demons-
trações contábeis da Direção S.A - Crédito, Financiamento e Investimen-
to, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido, dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Opinião: Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Direção S.A - 
Crédito, Financiamento e Investimento, em 31/12/2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
emanadas pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa audi-
toria 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 “Responsabilidade do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em re-
lação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Em nosso julgamento 
profi ssional, os assuntos abaixo relacionados foram os mais signifi cativos 
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo 
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos:
- Estrutura do sistema de controles internos aplicada ao sistema de classifi -
cação das operações de crédito e constituição de provisão para créditos de 
liquidação duvidosa; - Gerenciamento de riscos de crédito e posições asso-
ciados às atividades de crédito da Instituição; - Testes sobre o processo de 
atribuição de rating; - Ouvidoria; - Prevenção à lavagem de dinheiro e com-
bate ao terrorismo. Responsabilidade da administração e da governan-
ça sobre as Demonstrações Contábeis: A administração da Direção S.A 
- Crédito, Financiamento e Investimento; 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 de-
terminou 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 administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade da Sociedade de Crédi-
to, Financiamento e Investimento 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 Socie-
dade de Crédito, Financiamento e Investimento são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções 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 re-
latório 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 de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspec-
tiva 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, exerce-
mos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso, identifi camos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante 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 apropria-
da e sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos contro-
les internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-

ções 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 uma incerteza signifi cativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida signifi -
cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade 
de Crédito, Financiamento e Investimento. Se concluirmos que existe incer-
teza signifi cativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento a não mais 
se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governan-
ça declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar considera-
velmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os res-
ponsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considera-
dos como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis 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 assun-
to, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que 
o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Carlos, 08/02/2019.

   Titulus - Auditores e Consultores Ltda.
Elizeu de Azevedo, Contador CRC-1SP0076962/0-9, Auditor Independente
Flavio Antonio Garrido, Contador CRC-1SP094509/O, Auditor Assistente

       A instituição optou em apurar seus resultados pelo regime 
de estimativa mensal, mediante levantamento de balanços ou balancetes de 
suspensão ou redução, e no fechamento do período foram calculados e pro-
visionados os valores de R$ 1.602 de Imposto de Renda e R$ 1.301 de Con-
tribuição social, os quais foram liquidados parcialmente a título de antecipa-
ção e registrado no ativo na rubrica “impostos e contribuições a compensar”. 
As provisões de férias e 13° salário foram constituídas com base na remu-
neração dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais e os 
correspondentes encargos sociais e o adicional de um terço. 9. Patrimônio 
Líquido: Capital: O capital social da Direção S.A., totalmente integralizado, 
é representado por 5.600.000.000 (cinco bilhões e seiscentos milhões) de 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Aos acionistas é assegu-
rado um dividendo mínimo obrigatório, previsto nos estatutos, de 25% sobre 
o lucro líquido do exercício. Prejuízo do exercício: No exercício de 2018,
a instituição apurou resultado negativo no montante de (R$ 317), estando 
devidamente demonstrados na DMPL - Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. 10. Imposto de Renda e Contribuição Social: O Im-
posto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do exercício 
fi scal corrente, conforme as práticas comentadas na Nota 3-k, no exercício 
de 2018, foram calculados conforme segue:  IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação ....................................  1.285 2.586
Adições temporárias:
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosas ......  5.163 5.163
Perdas no Recebimento de Crédito ...........................  2.001 2.001
Provisão de Contigencia Trabalhista ..........................  67 67
Adições permanentes:
Despesas não dedutíveis ...........................................  21 21
Provisão Contribuição Social......................................  1.301 -
Exclusões:
Ajustes de Períodos Anteriores ..................................  (19) (19)
Reversão de Provisões (Adições Temporárias) .........  (1.702) (1.702)
Reversão de Perdas (Adições Temporárias) .............  (1.612) (1.612)
Lucro tributável do Período ........................................  6.505 6.505
Imposto de Renda 15% ..............................................  976 -
Adicional de 10% sobre o Excedente a R$ 240 mil....  626 -
Contribuição Social Sobre o Lucro 20% .....................  - 1.301
(-) Recolhimentos por Estimativa ...............................  (1.509) (1.225)
Imposto a Recolher ....................................................  93 76

As provisões e reversões de créditos de liquidação duvidosa, conforme de-
terminações constantes na Resolução n° 2.682 do Banco Central do Bra-
sil, registradas no período, foram devidamente adicionadas e excluídas da 
base de calculo do imposto. De acordo com o Artigo 347 do Decreto n° 9580
de 22/11/2018, que regulamenta a tributação do imposto de renda das pesso-
as jurídicas, foram realizados no período a constituição defi nitiva de perdas 
de créditos, conforme parecer de irrecuperabilidade do departamento jurídi-
co, sendo adicionadas ao resultado as perdas de crédito de contratos com 
garantias e com menos de dois anos para o vencimento, e na ocasião da re-
cuperação desses créditos, serão devidamente excluídas do lucro tributável, 
conforme controle da parte B do livro de apuração do lucro real. Estrutura 
de Gerenciamento de Riscos Operacionais: Atendendo às disposições 
da Resolução Bacen 4.557, de 23/02/2017, a Direção S/A implementou e
mantém estrutura de gerenciamento contínuo, capacitada a identifi car, ava-
liar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes 
de serviços terceirizados. Sua estrutura de gerenciamento está suportada 
pela Diretoria, responsável pela aprovação e revisão periódica da Política de 
Gerenciamento de Riscos e de Capital, por assegurar que a estrutura está 
devidamente implementada e é apropriada para suas atividades, provendo-
-a com recursos adequados. A operacionalização para as estruturas de ge-
renciamento de riscos e de capital, citada na resolução supra, teve a sua 
efetiva prática implantada a partir do primeiro semestre 2018, sendo que os 
relatórios pertinentes estarão à disposição dos interessados junto à sede da
instituição ou em seu sítio (www.direcaosa.com.br), localizado no campo 
“Estrutura da Instituição”. Estrutura de Gerenciamento de Riscos de 
Créditos: 1. Objetivo: Em atendimento à Resolução 3.721/2009, a Direção 
S/A, instituiu sua política sobre estrutura e gerenciamento do risco de crédi-
to. Defi nição de Risco de Crédito: Possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas res-
pectivas obrigações fi nanceiras nos termos pactuados, à desvalorização do 
contrato de crédito decorrente de deterioração na classifi cação do risco do 
tomador, redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas
na renegociação e aos custos da recuperação. 2. Estrutura e Gerencia-
mento de Risco de Crédito: A avaliação e o gerenciamento do risco de 
crédito é realizado pelo Diretor Geral. Processo de Análise e Concessão 
de Crédito: No processo de concessão de crédito, os analistas preparam 
um relatório de crédito contendo a proposta de crédito e mitigadores de risco 
(quando aplicáveis), análise econômico-fi nanceira de cada cliente com base 

em fatores qualitativos e quantitativos, perspectivas de investimentos de 
investimentos, faturamento estimado, consulta ao Serasa, SCR. Com base 
nessas informações as propostas são enviadas para o Diretor Geral para o 
seu parecer fi nal. O controle das garantias está a cargo da área de Análise 
de Crédito, com a revisão efetuada semestralmente, ou na solicitação de 
renovação da operação ou pedido de um novo crédito. Na necessidade de
garantia adicional na operação, como por exemplo, aval pessoal dos sócios, 
outros bens e instrumentos fi nanceiros são solicitados aos clientes. Moni-
toramento de Crédito: O monitoramento dos clientes ativos é feito men-
salmente pela área responsável, com base nas informações de consultas 
ao Serasa, SCR, Departamento de Cobrança para acompanhamento dos 
eventos de inadimplência (análise sobre atrasos, renegociações e acordos 
para parcelamento e prejuízos), controle sobre limites e demais informa-
ções obtidas junto aos clientes, sendo posteriormente reportadas ao Diretor 
Geral para conhecimento e tomadas de decisão. Recuperação de Crédito:
Ao menor sinal de deterioração da qualidade de um crédito as ações de mo-
nitoramento são segregados para acompanhamento específi co, analisadas 
caso a caso. Nos casos em que a recuperação de crédito é necessária, a 
atividade é desenvolvida pelo diretor responsável pela área de Risco de 
Crédito, em conjunto com o departamento jurídico e as áreas envolvidas no 
processo. Classifi cação de Crédito: A Direção S/A utiliza na avaliação do 
risco e estabelecimento de limite de crédito, o rating, seguindo as normas es-
tabelecidas na Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional, que
prevê que a classifi cação das operações de um mesmo cliente ou grupo eco-
nômico, cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio lí-
quido ajustado da instituição - nos níveis de risco de que trata o artigo 1º da 
referida Resolução seja revista no mínimo a cada seis meses. Ouvidoria: 
Em cumprimento às determinações contidas na Resolução Bacen 3.477, de
26/07/2007, foi implementado por esta instituição fi nanceira, o componente 
organizacional de “Ouvidoria”, com o objetivo de assegurar os direitos relati-
vos aos consumidores, bem como de atuar como canal de comunicação en-
tre esta instituição e seus clientes e usuários de seus produtos e serviços ofe-
recidos, inclusive na mediação de confl itos. Da mesma forma, está garantido
o acesso a todos os clientes e usuários de produtos e serviços ao atendimento 
da ouvidoria, por meio de canais ágeis e efi cazes, disponibilizando serviço de 
discagem direta gratuita 0800-7744147, e-mail ouvidoria@direcaosa.com.br.
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