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Pandemias afetam 12 vezes mais os pobres
Piketty: crises 
sanitárias, assim como 
guerras, podem levar 
a transformações 
radicais

O coronavírus levará a socieda-
des mais justas? Esta é a pergunta 
que o jornal britânico The Guar-
dian fez ao economista francês 
Thomas Piketty, consagrado por 
suas pesquisas sobre a desigualda-
de. Ele assinala que pandemias não 
afetam igualmente todos os grupos 
sociais, nem os países ricos e os po-
bres da mesma forma.

Na gripe de 1918 (que se con-
vencionou chamar de Espanhola, 
para desgosto dos espanhóis), entre 
0,5% e 1% da população morreu 
nos EUA e na Europa, enquanto na 
Índia o percentual foi a 6%, 12 ve-
zes mais que a menor taxa de mor-
talidade entre as nações mais ricas.

Se não houve qualquer interven-
ção, a Covid-19 levaria à morte 
cerca de 40 milhões de pessoas em 
todo o mundo. “Isso corresponde 
a cerca de um terço do número de 
mortos da pandemia de gripe de 
1918, ajustado pela população. Mas 
o que está faltando nos modelos é a 
desigualdade”, afirma Piketty.

A resposta certa a esta crise se-
ria reviver o estado social no nor-
te e acelerar seu desenvolvimento 
no sul, prega o economista. “Esse 
novo estado social exigiria um sis-
tema tributário justo e criaria um 
registro financeiro internacional 
que permitiria atrair as empresas 
maiores e mais ricas para esse sis-
tema.”

O atual regime de livre circula-
ção de capitais, estabelecido nas 
décadas de 1980 e 1990, sob a in-
fluência dos países mais ricos, in-
centiva a evasão de milionários e 
multinacionais. Impede que os pa-
íses pobres desenvolvam um siste-
ma tributário justo, o que, por sua 
vez, prejudica sua capacidade de 
construir um estado social, analisa 
Piketty.

O economista francês destaca 
que as duas guerras mundiais fo-
ram em grande parte o resultado da 
extrema desigualdade existente nas 
sociedades europeias. A pandemia 
de 1918 também ajudou a moldar 
as mudanças mundiais, ao afetar os 
setores mais pobres da sociedade, 
com seu fraco acesso aos cuidados 
de saúde.

Ele acha que é muito cedo para 
dizer se a crise atual levará ao so-
cialismo participativo que defende, 
“precisamente porque as pandemias 
podem ter efeitos tão contraditórios 
na mobilização e no pensamento 
político”. Piketty acredita que, no 
mínimo, reforçará a legitimidade 
do investimento público em saú-
de. “Mas também pode ter um tipo 
completamente diferente de impac-
to. Historicamente, por exemplo, as 
pandemias provocaram xenofobia, 
e as nações voltaram-se para dentro 
(…) Especialmente se o número fi-
nal de mortos for muito alto na Eu-
ropa, em comparação com outras 
regiões, existe o risco de a narrativa 
antieuropeia de [Donald] Trump e 
[Marine] Le Pen ganhar força.” Economista vê boas alternativas que se abrem, mas alerta para xenofobia

Dois em cada 10 norte-americanos 
perderam emprego até abril

Com juros de 20% 
ao ano, Sebrae 
prepara futura 
inadimplência

O convênio firmado pelo Sebrae 
e Caixa para concessão de crédito 
assistido, garantido com recursos 
do Fundo de Aval às Micro e Pe-
quenas Empresas (Fampe), resultou 
– em 12 dias – em 1.746 operações 
e R$ 152,4 milhões em crédito con-
cedido. Segundo o Sebrae, o con-
vênio vem registrando uma média 
crescente de novos contratos por 
dia, com foco na concessão de re-
cursos para o capital de giro dos pe-
quenos negócios.

Tendo como principais vanta-
gens a garantia, a carência (de até 
12 meses) e o prazo de pagamento 
(até 30 meses), a linha esbarra na 
taxa de juros, fora do contexto atual 
de inflação e taxa Selic extrema-
mente baixas. Os juros começam 
em 1,19% ao mês e vão até 1,59%, 
dependendo da linha e do porte da 
empresa. Essas taxas significam de 
15,25% até 20,84% ao ano.

Para comparação, os analistas do 
mercado financeiro que participam 
da pesquisa Focus, do Banco Cen-
tral, estimam que a inflação neste 
ano pelo IPCA (o índice oficial) fi-
cará em 1,76%.

A expectativa do Sebrae é que 
esta operação de socorro aos pe-
quenos negócios na crise do coro-
navírus permitirá a concessão de 
aproximadamente R$ 7,5 bilhões 
em crédito.

Segundo o Sebrae, uma das princi-
pais dificuldades dos donos de micro 
e pequenas empresas para conseguir 
acessar um financiamento bancário 
é a falta de garantias. Nesse sentido, 
o Fampe (que é gerido pelo Sebrae) 
funciona como um Fundo de Aval 
que complementa as garantias requi-
sitadas pelas instituições financeiras 
nas operações de crédito.

O Fampe é operacionalizado 
exclusivamente por instituições 
financeiras conveniadas com o 
Sebrae, como BRDE, BDMG, 
Desenvolve SP e AgeRio, além do 
Banco do Brasil, Caixa, Bradesco 
e Santander.

Risco-país dispara com 
crise política e econômica

Teich e Tereza Cristina: dois ministros na fogueira de Bolsonaro

O risco-país do Brasil subiu bem 
mais do que de outros países e o real 
é a moeda que mais se desvaloriza 
frente ao dólar entre os emergentes. 
O Credit Default Swap (CDS), in-
dicador que como os investidores 
financeiros do exterior veem o 
país, subiu 255% este ano. Como 
comparação, a alta foi de 175% no 
México, 140% no Chile, 137% na 
África do Sul e 112% na Turquia.

Nesta quinta-feira, o dólar en-
costou em R$ 6, recuando ao final 
do dia após intervenção do Banco 
Central, que vende US$ 890 mil-
hões em contratos de swap cambial 
(venda de dólar futuro que funciona 
como espécie de seguro contra alta 
da moeda norte-americana). Ao fe-
chamento, registrou desvalorização 
de 1,37%, a R$ 5,82.

Por trás das movimentações fi-
nanceiras estão a crise política e 
econômica que colocam o Bra-
sil como um risco tanto na área 
sanitária, quanto na economia. Os 
ministros da Saúde, Nelson Teich, 
e da Agricultura, Tereza Cristina, 
podem se juntar a Luiz Henrique 
Mandetta e Sergio Moro e deixar 
o Governo Bolsonaro, resultado de 
um processo de fritura comandado 
pelo presidente, que insiste na sua 
tática de manter a discórdia.

Teich foi pressionado a dar um 
papel mais relevante ao uso da clo-
roquina no tratamento da Covid-19, 

como deseja Bolsonaro, apesar de 
dois recentes estudos, com mais 
de mil pacientes cada, terem con-
cluído que o medicamento não tem 
efeito contra o coronavírus.

Ao mesmo tempo, consolida-se 
o poder do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que insiste em uma 
política que ameaça jogar o país em 
uma recessão histórica, não só em 
2020, mas também no próximo ano. 
Sem confiança e com uma economia 
em crise, o investidor foge para out-
ros países mais lucrativos e estáveis.

Sinal da falta de comando, só 
nesta quinta-feira o governo só 
conseguiu divulgar o calendário 
de pagamento da segunda parcela 
da renda mínima emergencial de 
R$ 600, e há duas semanas a Cai-
xa não libera nenhum centavo do 
auxílio. Pesquisa do instituto Ideia 
Big Data mostra que, no Norte e no 
Nordeste, oito em cada dez benefi-
ciários acreditam que a renda míni-
ma é para sempre.

O clima de confronte foi refor-
çado por artigo do vice-presidente 
Hamilton Mourão, que critica 
Judiciário e Legislativo e exclui 
qualquer culpa do governo. As 
críticas de Bolsonaro aos estados 
também engrossam o caldo da 
crise, com ameaça de faltar dinhei-
ro para pagar servidores e até men-
ção a armar a população contra os 
governadores.

Vinte por cento dos norte-ame-
ricanos que tiveram trabalho em 
fevereiro, o equivalente a 13% dos 
adultos, relataram que perderam 
um emprego ou foram dispensados 
em março ou no início de abril de 
2020. Outros 6% de todos os adul-
tos viram suas horas de trabalho 
reduzidas ou tiraram férias sem re-
muneração. Em conjunto, 19% de 
todos os adultos relataram perder 
emprego ou ter tido redução no ho-
rário de trabalho em março. Por ou-
tro lado, 7% dos adultos relataram 
aumentar suas horas trabalhadas ou 
fizeram horas extras.

O levantamento foi realizado 
pelo Federal Reserve (Fed, o banco 
central dos Estados Unidos), que 
divulgou o sétimo relatório sobre 
a situação econômica das famílias 
norte-americanas. A pesquisa foi 
realizada em outubro do ano passa-
do, com 12 mil adultos, mas teve 
uma atualização entre 3 e 6 de abril 
deste ano, com mil adultos, devido 
à crise do coronavírus.

Consistente com o declínio do 
emprego em março, muitas pessoas 
experimentaram declínios de ren-
da: 23% de todos os adultos e 70% 
daqueles que perderam o emprego 
ou tiveram suas horas reduzidas 

disseram que sua renda em março 
era menor do que em fevereiro.

Muitas pessoas que perderam o 
emprego permaneceram ligadas ao 
empregador e esperavam retornar 
ao mesmo emprego eventualmen-
te. Nove em cada dez pessoas que 
receberam licença ou perderam um 
emprego disseram que seu empre-
gador indicava que voltariam ao 
trabalho em algum momento.

Além de monitorar como as fa-
mílias estavam se saindo perto do 
início da pandemia da Covid-19, o 
relatório também destaca preocu-
pações financeiras contínuas para 
muitas famílias que antecederam a 
crise da saúde pública. Alguns des-
ses desafios financeiros incluem os 
25% de adultos não aposentados 
que não têm poupança para a apo-
sentadoria, os 18% dos adultos com 
dívidas pendentes de tratamentos 
médicos e os 3% das pessoas que 
não são donas de sua casa e que so-
freram despejo em 2018 ou 2019.

Três em cada dez adultos em 
2019 disseram que não poderiam 
cobrir três meses de despesas usan-
do suas economias ou empréstimos 
em caso de perda de emprego, indi-
cando que não estavam preparados 
para os atuais desafios financeiros.
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A saída é um 
novo regime, sem 
presidencialismo 
e que enterre o 
neoliberalismo

Uma alternativa urgente ao intervencionismo militar

Nas mãos de Celso de Mello

Os filósofos políticos con-
temporâneos não costumam 
especular sobre formas ide-
ais de governo como se fazia 
na antiga Atenas e como se 
fez no início da Idade Mo-
derna, sobretudo em Lon-
dres e Paris. Limitam-se a 
criticar aspectos dos siste-
mas atuais de governo, não 
a natureza mesma de seu 
conteúdo, e sem abordar sua 
correspondência com a rea-
lidade atual. Isso, na medida 
em que passa o tempo, cria 
uma tensão insuportável en-
tre forma ideal de governo, 
defasada em relação a seu 
tempo histórico, e o governo 
efetivo, já decadente.

Na qualidade de economis-
ta político e de discípulo de 
filósofos políticos clássicos 
que já não têm como repas-
sar para os contemporâneos 
suas doutrinas originais, mas 
podem passar inspiração, ten-
tarei res umir a essência do 
meu pensamento em relação a 
sistemas de governo, sobretu-
do aquele que se pode esperar 
para o Brasil. Em primeiro 
lugar, é preciso liquidar para 
todo e sempre o sistema pre-
sidencialismo puro, sujeito, 
como temos visto, a riscos 
como os de Bolsonaro e de 
Trump.

Na era nuclear e das armas 
disseminadas de destruição 
em massa, as decisões de De-
fesa não podem ficar sob a res-

ponsabilidade de uma pessoa 
isoladamente. Mas também 
não deve ficar sob o controle 
exclusivamente do presidente 
os temas do meio ambiente, 
da genética e da saúde públi-
ca. Trata-se de questões vitais 
para o presente e o futuro da 
humanidade. Como não há 
garantia de que, no processo 
democrático, sempre se ele-
ja um sábio para governar, a 
alternativa é um presidente 
cercado por um conselho de-
liberativo.

Não é necessário que es-
ses conselhos, como o pre-
sidente, sejam eleitos dire-
tamente pelo povo. Basta 
que seja referendado pelo 
Parlamento, sob indicação 
do presidente, e entre não 
parlamentares, para evitar ao 
máximo interferências polí-
ticas. Notem que não se trata 
de uma abstração. Foi a pre-
sença de um conselho infor-
mal de militares que evitou 
que Jair Bolsonaro decretas-
se guerra contra a Venezue-
la. E no norte sua inspiração 
maior, Donald Trump, man-
tém o mundo em suspenso 
pela hostilidade nuclear con-
tra Rússia e China.

A organização futura de 
um governo ideal, platôni-
co, já existe em vários países 
parlamentaristas do mundo. 
O problema é a ausência de 
função do presidente, jus-
tamente ele que tem o voto 

direto ou representativo de 
toda a população. Entretan-
to, as funções mencionadas 
são exatamente as que con-
vém conferir a um presiden-
te eleito, num sistema de re-
partição do poder. Observe 
que não me estou referindo 
a um parlamentarismo de 
caráter apenas formal; estou 
me referindo a um aspecto 
substancial da divisão do po-
der estatal.

Entretanto, tudo isso se 
refere ao continente, não 
ao conteúdo do Estado. E é 
nesse ponto, não no aspecto 
formal, que temos situações 
críticas agudas na política, 
na economia e na sociologia 
brasileiras. É lugar-comum 
dizer que passamos pela 
maior crise de nossa histó-
ria, à qual se junta, desgra-
çadamente para milhares de 
brasileiros, a pandemia do 
coronavírus. E a pandemia é 
a síntese daquelas três crises, 

mais a sanitária. Isso porque 
não haverá solução real para 
essa desgraça que se abateu 
sobre o Brasil fora da união 
de forças nessas áreas.

Acontece que estamos 
com as instituições do Esta-
do esgarçadas, incapazes de 
funcionar, e além do mais 
contaminadas pela corrup-
ção. O presidente da Repú-
blica e seu vice são produtos 
de uma eleição fraudada, 
como reconhecido pelo pró-
prio Bolsonaro. Rodrigo 
Maia e David Alcolumbre, 
seguintes na linha sucessó-
ria, só não foram enquadra-
dos na Lava Jato porque são 
protegidos por algum minis-
tro do Supremo. O próprio 
presidente do Supremo, Dias 
Toffoli, foi capturado pelas 
gravações do Intercept, rela-
cionadas à Lava Jato.

Isso significa que toda a 
linha sucessória está com-
prometida. A Constituição 
não fala em quem deveria 
suceder a Dias Toffoli, o 
último na linha sucessória 
com o eventual afastamen-
to dos demais. O Congresso 
terá que decidir. São mais de 
500 parlamentares só na Câ-
mara, 39 partidos políticos e 
29 com representação na Câ-
mara. A prudência, no caso 
– se é que haveria prudência 
numa situação como a atual, 
governada pelo caos – indica 
que melhor seria que se esti-

mule, por fora, uma aliança 
entre partidos mais sérios, 
para mudar o sistema.

O primeiro-ministro, num 
esquema provisório – com-
pletar o mandato de Bol-
sonaro – deveria sair dessa 
aliança, preferivelmente por 
fora das siglas partidárias, 
para reduzir ao mínimo os 
atritos entre os partidos da 
base governamental. O pro-
cesso deveria ser comple-
mentado pela convocação 
imediata de uma constituinte 
original, com condicionan-
tes rigorosos para evitar a 
manipulação da eleição: eli-
minação do financiamento 
empresarial de campanha, 
limite para a contribuição 
individual e fim dos fundos 
eleitoral e partidário.

A propósito desse último 
ponto, é preciso avaliar que 
nos estamos acostumando 
com verdadeiras excrescên-
cias no sistema político-elei-
toral brasileiro. Se entende-
mos partidos como uma parte 
do Estado – e eles são, efetiva-
mente, partes do Estado – não 
faz nenhum sentido que cada 
um deles receba dinheiro para 
disputar o controle e a partici-
pação na direção do Estado. 
É como se o Estado estivesse 
dando dinheiro para ser admi-
nistrado. Por outro lado, todos 
sabem que esses fundos são, 
sobretudo, fontes de corrup-
ção descarada.

Essas mudanças institu-
cionais, no plano ideal, deve-
riam ser rápidas para reduzir o 
stress da população brasileira 
numa situação que combina 
crise política, econômica e so-
cial aguda com crise de pan-
demia. Em outro tempo, isso 
se resolveria com uma inter-
venção militar. Cheguei a de-
fender essa solução, que seria 
conjuntural. Desisti dela. Por 
outro lado, deve ser entendido 
que qualquer que seja a solu-
ção política terá de resultar do 
fato que o fator fundamental 
da crise é econômico.

Insisto em que, se não hou-
ver uma profunda mudança 
na economia, teremos uma 
contração do PIB da ordem 
de 10% este ano e uma taxa 
de desemprego real explosiva. 
A Europa e os próprios Esta-
dos Unidos estão caminhando 
para isso, e nós temos uma 
economia mais frágil que a 
deles. Estamos ameaçados de 
afundar mais. A saída é um 
novo regime fora neoliberalis-
mo. Que não se inventem Le-
vys, Meirelles e Guedes para 
cuidar da economia brasileira 
em tempo de crise. Eles, so-
bretudo Guedes, são especia-
listas em destruição.

Você pode dizer que sou 
um sonhador. Mas não sou o 
único!

  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

O decano do Supremo 
Tribunal Federal, minis-
tro Celso de Mello, é um 
magistrado austero, muito 
bem preparado e que goza 
de reputação inabalável en-
tre seus pares, parlamenta-
res, políticos e a sociedade 
brasileira. Com elegância e 
profundo saber jurídico, o 
ministro sempre pautou seus 
atos com extraordinária de-
senvoltura, amparado nos 
textos da Constituição Fede-
ral e nos códigos nacionais, 
além do bom senso, equilí-
brio e rara lucidez.

Brevemente, essa figura 
exemplar se aposentará, por 
completar 75 anos. Relevan-
tes serviços vem prestando à 
nação brasileira, dignifican-
do à magistratura. E é justa-
mente esse juiz com grande 
envergadura moral que po-
derá mudar os rumos do país, 
caso permita a divulgação na 
íntegra do vídeo arrebatador 
da reunião ministerial, ocor-
rida, no Planalto, no dia 22 
de abril. Essa peça é a maior 
prova de que o então minis-
tro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, nar-
rou com exatidão os fatos 
ocorridos, quando pediu sua 
demissão do cargo, dois dias 
após essa reunião.

Celso de Mello deu um 
prazo de 48 horas para o 
ex-ministro, o procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, e a Advocacia-Geral 
da União opinarem sobre a 
possibilidade de a gravação 
se tornar pública em todo o 
seu conteúdo.

Naturalmente, os aliados 
do presidente Bolsonaro ago-
ra, depois de terem tentado 
impedir que o vídeo fosse 
visto, só querem que a parte 
em que são tratados os assun-
tos trazidos à tona por Moro 

sejam liberados. Essa preocu-
pação do mandatário brasilei-
ro se justifica, uma vez que, 
com a sua descompostura ha-
bitual e pouca educação, ele 
gritou, esbravejou, xingou, 
falou meia dúzia de pala-
vrões, além de humilhar pu-
blicamente o então ministro 
Moro. Bolsonaro chegou ao 
cúmulo de dizer que “impe-
diria que fudessem com a sua 
família”, dentre outras barba-
ridades já vazadas e, assim, 
conhecidas pela sociedade.

Os investigadores ava-
liam que o material ouvido é 
simplesmente “devastador” 
para Bolsonaro e entendem 
que a gravação confirma 
cabalmente as acusações do 
ex-ministro Moro, que atri-
bui e continua a atribuir ao 
presidente tentativa de in-
terferência na corporação da 
Polícia Federal, o que levou 
à abertura do inquérito no 
Supremo Tribunal Federal.

O vídeo é, na realidade, 
de interesse público, e a so-
ciedade não pode ser privada 
de conhecer o seu conteúdo. 
Como disse o jornalista Fer-
nando Gabeira, trata-se de 
um documento histórico da 
vida nacional e que precisa, 
por sua importância, ser pu-
blicado no todo. E por se tra-
tar de uma reunião oficial do 
Governo, a divulgação inte-
gral do seu conteúdo carac-
terizará verdadeira lição cí-
vica, permitindo o escrutínio 
de seu teor não só neste In-
quérito Policial, mas, igual-
mente, por toda a sociedade

Segundo relatos de quem 
assistiu ao vídeo, o minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, disse, na reu-
nião, que “todos tinham que 
ir para a cadeia, começan-
do pelos filhos da puta dos 
ministros do STF”, e que a 

ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, Dama-
res Alves, defendeu a prisão 
de governadores e prefeitos. 
Vivemos de fato momentos 
de grande perplexidade. Isso 
tudo ocorre em uma reunião 
ministerial!

Diante das repercussões 
negativas dessa reunião, que 
teve também momentos de ex-
traordinária aberração quando 
o ministro das Relações Ex-
teriores, Ernesto Araújo, por 
exemplo, culpou a China pelo 
coronavírus, Bolsonaro afir-
mou, na última quarta-feira, 
que não fará mais reuniões de 
Conselho de Governo com a 
participação de todos os mi-
nistros. Agora, os encontros, 
segundo ele, serão restritos. A 
cúpula de titulares de pastas 
e o presidente se reunirão a 
cada 15 dias.

“Eu decidi: não teremos 
mais reunião de ministros. 
Vou ter, uma vez por mês, 
uma reunião de ministros de 
manhã, com o hasteamen-
to da bandeira nacional, um 
café e liberar. O resto vou 
tratar individualmente com 
cada ministro. Para evitar 
esse tipo de problema”. Mais 
um gesto fascista de alguém 
que se encontra perdido e 
isolado, quase naufragando 
pelas sucessivas crises que 
cria todos os dias, e que re-
sumidamente não quer que 
as reuniões sejam gravadas. 
Censura absurda. Nojenta.

Nos últimos dias, Bolso-
naro tem repetido que, du-
rante a reunião ministerial, 
não mencionou as palavras 
“Polícia Federal” nem “su-
perintendência”. Apenas 
tratou da segurança de sua 
família no Rio de Janeiro. 
A proteção do presidente 
e de seus familiares é sabi-
damente da competência 

do Gabinete de Segurança 
Institucional, chefiado pelo 
general Augusto Heleno. 
Porém, na reunião, segundo 
pessoas que assistiram ao 
vídeo, o chefe do Executivo 
se dirigiu a Moro ao fazer 
as cobranças. Na realidade, 
o vídeo escancara a preo-
cupação do presidente com 
um eventual cerco da Polícia 
Federal a seus filhos, e nele 
Bolsonaro justifica a neces-
sidade de trocar o superin-
tendente da corporação no 
Rio de Janeiro à defesa de 
seus próprios filhos alegan-
do que sua família estaria 
sendo “perseguida”.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos, contrariando Bolsonaro, 
confirmou, em depoimento 
no inquérito, que o presiden-
te citou nominalmente a Polí-
cia Federal ao cobrar acesso 
a relatórios de inteligência de 
órgãos do governo. Heleno, 
ao depor, afirmou que Bolso-
naro falou sobre mudança na 
chefia da PF no Rio ao tratar 
da segurança de sua família 
no estado. Os miliares caem 
em contradição, pois ambos 
estiveram nesse furdunço. Já 
o ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Braga Neto, disse, em seu 
depoimento, que Bolsonaro 
apenas chamou a atenção de 
todos os seus ministros.

Para integrantes da Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca que estiveram presentes 
à exibição do vídeo, ficou 
claro que “existem manifes-
tações potencialmente ofen-
sivas realizadas por alguns 
ministros presentes ao ato 
e que, se tornadas públicas, 
podem gerar constrangimen-
to”. Ainda que existam tais 
manifestações, essa circuns-
tância não é suficiente para 
salvaguardar o sigilo de de-

clarações que se constituem 
em ato próprio da Adminis-
tração Pública, inclusive por 
não ter sido levado a efeito 
em ambiente privado.

E depois de 61 dias, final-
mente os brasileiros conhe-
ceram os laudos dos exames 
atribuídos ao presidente Bol-
sonaro para detectar o novo 
coronavírus. Dois deles fo-
ram realizados pelo Labora-
tório Sabin; o terceiro, pela 
Fiocruz. Os documentos com 
os exames, enviados pela 
Advocacia-Geral da União, 
foram suficientes para que o 
ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal 
Federal, desse ontem por en-
cerrado esse assunto.

A divulgação dos três re-
sultados negativos, contudo, 
não encerra a questão. Juris-
tas criticam duas caracterís-
ticas da documentação. Pri-
meiro, o uso de pseudônimos 
para identificar Bolsonaro. 
Embora o Airton e o Rafael 
nos laudos do Sabin estejam 
associados ao CPF do presi-
dente, a validade jurídica do 
documento é discutível, já 
que a associação do CPF e 
RG a outro nome pode con-
figurar falsidade ideológica. 
Mais uma! O laudo da Fio-
cruz é ainda mais estranho. 
Bolsonaro é identificado 
apenas como “Paciente 05”, 
identidade que poderia ser 
de qualquer um.

É difícil, depois da deci-
são de Lewandowski, que o 
caso gere ainda mais embate 
na Justiça. Permanece, ainda 
assim, a questão que intri-
ga os brasileiros desde que 
a Fox News informou que 
Bolsonaro testara positivo. 
Por que não divulgar logo 
os laudos, se é essa a praxe? 
Por que demorar até receber 
ordem da mais alta Corte do 

país para dirimir uma dúvida 
tão trivial?

A chance de três testes 
terem dado um resultado 
errado é ínfima, mas fica 
a pergunta se essa pessoa é 
mesmo Bolsonaro. Essa é 
uma dúvida que provavel-
mente jamais será esclare-
cida, sobretudo pela atitude 
inexplicável de se recusar a 
apresentar os laudos durante 
dois meses e só aceitar fazê-
lo sob ordem do STF.

Diante desastroso mo-
mento da política nacional, 
e com 30 pedidos de impe-
achment na Câmara dos De-
putados, com uma sociedade 
perplexa, fica a pergunta: 
por qual motivo o pedido de 
afastamento ainda não foi 
aberto pelo presidente Ro-
drigo Maia? E até quando 
vamos aguentar o “líder su-
premo” agindo com desva-
rios todos os dias?

Espera-se que o ministro 
Celso de Mello, do alto da 
sua experiência jurídica e 
maturidade, se decida pela 
publicação do vídeo, para 
que o Brasil possa conhecer 
o seu conteúdo e o eleitor, 
ao final, tire suas conclusões 
sobre o capitão que passou a 
ocupar o cargo de presidente 
da República.

Espera-se, também, que 
procurador-geral da Repú-
blica, Aras, que foi nomeado 
fora da lista tríplice por Bol-
sonaro, preste um bom servi-
ço à Nação e que não fique 
seduzido por eventuais pro-
messas de vir a ocupar uma 
cadeira no STF e que, por 
essa razão, sucumba aos de-
sejos espúrios de Bolsonaro 
e peça o arquivamento desse 
importante inquérito.

  Paulo Alonso
Jornalista.
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Preços de remédios e vacinas 
mil vezes maiores que custos

Se for desenvolvida uma vacina eficaz para combater 
a Covid-19, ela não será barata. Não apenas pelo valor 
que será cobrado, mas pelo esforço monumental de vaci-
nar toda a população, algo que os especialistas consid-
eram inviável. Mais provável é direcionar os esforços de 
vacinação para regiões mais atingidas. Calro, não faltará 
vacina para os mais ricos – na pandemia, a desigualdade 
social fica mais evidente.

Há também o fator lucro. Um estudo publicado pelo 
Journal of Virus Eradication compara os valores cobra-
dos por tratamentos com drogas já existentes para outras 
doenças e que poderão vir a ser utilizadas contra a Co-
vid-19 e seus custos em vários países. Como exemplos:

– O sofosbuvir (utilizado no tratamento da hepatite C) 
custa em torno de US$ 5 para ser fabricado, mas tem um 
preço de tabela de US$ 18.610

– Pirfenidona, usada na fibrose pulmonar, custa em tor-
no de US$ 31 para um tratamento de 28 dias. Nos Estados 
Unidos, o valor pula para US$ 9.606; no Reino Unido sai 
mais em conta (US$ 2.561), assim como na França (US$ 
2.344), mas os valores ainda são estratosféricos.

Ao calcular o preço das versões genéricas, os pesqui-
sadores incluíram custos de exportação, taxas e até uma 
margem de lucro de 10%. Os laboratórios nem podem 
alegar que têm altos custos de pesquisa, pois em grande 
parte recebem incentivos públicos. O norte-americano 
Gilead Sciences, que fabrica o remdesivir, especulado 
para tratar a Covid-19, recebeu ao menos US$ 79 mil-
hões de fundos governamentais dos EUA.

O Gilead teve lucro de US$ 5 bilhões no ano passado. 
Entre 2011 e 2017, Joe Grogan foi lobista do laboratório. 
Hoje, integra a força-tarefa da Casa Branca contra o 
coronavírus.

Economia e saúde preservadas
Houve menos demissões de empregados domésti-

cos em março e abril de 2020 (um total de 703) do que 
nos mesmos meses de 2019 (945), ou seja, menos 242 
empregados formais demitidos, equivalente a menos 
25,61% demissões.

Mario Avelino, presidente do Doméstica Legal, atri-
bui o resultado ao Benefício Emergencial, que garante 
pagamento de até R$ 1.813,03 aos empregados que ti-
verem seus contratos suspensos ou jornada de trabalho 
reduzida.

“Estimo que, para maio e junho, pelo menos 900 mil 
empregados estarão suspensos ou com a jornada de trab-
alho e salário reduzidas, equivalente a 60% da categoria 
formal” afirma Mario Avelino. Mostra de que, se agir 
com celeridade, o governo consegue preservar economia 
e saúde.

O Doméstica Legal estima que 667 mil empregados 
domésticos formais fizeram isolamento social em abril. 
Ele chegou a esse número utilizando como base os dados 
a folha de pagamento da empresa que conta com 11 mil 
empregadores que assinam as carteiras de trabalho de 13 
mil empregados domésticos em todo o Brasil.

Turismo
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ 

prossegue com a série de lives com os membros, sob a 
coordenação da vice-presidente de Relações Públicas, 
Viviane Fernandes. Os próximos serão Ana Botafogo (26 
de maio), Philippe Seigle (22), Davi Bispo e Ana Cris-
tina Rosado, sempre no Instagram @niceviaapiaturismo. 
O projeto é desenvolvido com o apoio da Escola Técnica 
de Turismo Cieth

Ditadura
Resumo, feito por interlocutor da coluna, do artigo do 

vice-presidente general Hamilton Mourão publicado nes-
ta quinta-feira: “Mourão está defendendo abertamente é 
a ditadura. Um Executivo que ninguém poderá controlar 
ou julgar politicamente ou judicialmente”.

Rápidas
Nesta segunda, às 19h, o deputado federal Alessandro 

Molon (PSB-RJ), conversa com o grupo de ativistas A 
Liga, que lançará uma pré-candidatura coletiva na capi-
tal. Interessados poderão assistir a live no Facebook @
aligario2020 *** O Itaú Social está com inscrições ab-
ertas para edital de destinação de recursos aos Fundos 
da Infância e da Adolescência. Inscrições em editalfia.
prosas.com.br *** A advogada Silvia Rodrigues Pa-
chikoski, especialista em arbitragem, debater regime so-
cietário das pessoas jurídicas de direito privado na PL 
1.179/2020 no webinar gratuito que a Associação dos 
Advogados (Aasp) realizará nesta sexta-feira, às 10h. In-
scrições: mla.bs/67e4a94a *** O Instituto Brasileiro de 
Insolvência (Ibajud) realizará dia 20, às 19h, uma live 
para debater as perspectivas para a retomada econômica, 
bem como alternativas jurídicas para a recuperação de 
empresas, com Ricardo Amorim e Bruno Rezende.

Punição só por ‘erro grosseiro’
MP dá nova 
orientação sobre 
conduta de agente 
público durante a 
covid-19

A Medida Provisória 
966/20, editada ao apagar 
das luzes desta quarta-feira 
(13) pelo presidente Jair 
Bolsonro, restringe as hipó-
teses de punição a agentes 
públicos por atos relaciona-
dos à pandemia de coronaví-
rus. Os servidores só podem 
ser responsabilizados civil 
ou administrativamente “se 
agirem ou se omitirem com 
dolo ou erro grosseiro” no 
âmbito de atos praticados no 
combate à pandemia da co-
vid-19.

Segundo a medida provi-
sória, o agente público não 
pode ser responsabilizado 
automaticamente por adotar 
uma “opinião técnica” em 
relação à pandemia - a não 
ser que fique provado que 
houve “dolo ou erro grossei-
ro” na aplicação da opinião 
técnica ou se houver conluio 
entre servidores. “O mero 
nexo de causalidade entre a 
conduta e o resultado dano-
so não implica responsabi-
lização do agente público”, 
determina Jair Bolsonaro.

Publicado no Diário Ofi-
cial da União desta quinta-
feira, por se tratar de uma 
MP, o texto já está em vigor, 
mas precisa ser apreciado 
pela Câmara e pelo Sena-
do posteriormente para não 
perder a validade. Os meios 
jurídicos foram surpreendi-
dos com os propósitos jus-
tificados para a existência 
dessa MP.

“A Medida Provisória não 

atende aos requisitos de ur-
gência, uma vez que vem 
tutelar situações que já estão 
suficientemente regradas no 
ordenamento jurídico bra-
sileiro. E pior: visa estreitar 
a esfera de atuação de ór-
gãos de controle que, certa-
mente, não se conformarão 
com isto”, critica Guilherme 
Amorim Campos da Silva, 
sócio de Rubens Naves San-
tos Jr. Advogados e profes-
sor do Programa de Mestra-
do em Direito da Uninove. 

Lembra que a Constitui-
ção Federal de 1988, em seu 
artigo 37, estabeleceu parâ-
metros objetivos de atuação 
para a Administração Públi-
ca e seus agentes de que a 
Lei n. 8.429/1992 é exemplo 
contundente. “Neste sentido, 
a Lei de Improbidade Admi-
nistrativa qualifica as bases 
para a responsabilização da 
conduta dolosa, culposa, 
para o erro crasso, para o 
agir em conluio etc. Então, a 
preocupação em disciplinar 
estes atos não se justifica”, 
ressalta

Para Campos da Silva, de 
igual forma, a previsão em 
se levar em conta o momen-
to atual da pandemia como 
pano de fundo para o agir 
emergencial em contrata-
ções também não se justifica 
como bases para edição da 
MP. “Isto porque a Lei de 
Interpretação das Normas 
do Direito Brasileiro (Lei 
13655/2018) estabelece que 
na fiscalização judicial de 
atos, ou seja, no controle a 
posteriori, será levado em 
conta as reais dificuldades 
que o gestor público teve 
que enfrentar para executar e 
editar atos.”

“Portanto, as preocupa-
ções que ensejaram a edição 
da MP não se justificam. O 
importante é assegurar os 
mecanismos de controle e 
fiscalização para que neste 

momento não haja, na ver-
dade, abusos”, conclui

Para Anna Júlia Menezes, 
especialista em direito e pro-
cesso penal da Vilela, Silva 
Gomes & Miranda Advoga-
dos, a MP 966 “traz redação 
dúbia, com termos vagos, 
relativizando responsabili-
dades e criando margem a 
interpretações diversas sobre 
conceitos como dolo e culpa, 
já existentes na legislação 
atual, e inserindo o erro es-
cusável ao isentar de respon-
sabilidade o agente ou ‘de-
cisor’ que não cometa erro 
grosseiro, considerando que 
o ‘mero nexo de causalidade 
entre a conduta e o resultado 
danoso não implica respon-
sabilização.”

Tratar como “mero nexo” 
a causa subjacente para ca-
racterizar e individualizar 
condutas ilícitas significa 
abrir espaço para elisão, é 
a opinião de Miguel Pereira 
Neto, especialista em direi-
to criminal, sócio do Lacaz 
Martins, Pereira Neto, Gure-
vich & Schoueri Advogados 
e conselheiro do Instituto 
dos Advogados de São Paulo 
(IASP) .

Destaca o fato da MP 
considerar “erro grosseiro o 
erro manifesto, evidente e 
inescusável praticado com 
culpa grave, caracterizado 
por ação ou omissão com 
elevado grau de negligência, 
imprudência ou imperícia”. 
Lembra, então, que o artigo 
3º da MP dispõe sobre cir-
cunstâncias e hipóteses am-
plas a serem consideradas na 
aferição de erro grosseiro. 
“Ou seja, a MP traz, em ou-
tras palavras, o que a legisla-
ção já dispõe.”

“Nessa fase de covid-19, 
realmente, há dúvidas e er-
ros passíveis de ocorrer. 
Todavia, os fatos devem ser 
analisados individualmente, 
a fim de verificar a incidên-

cia ou não de dolo, culpa ou 
erro grosseiro, este último 
com feição duvidosa, passí-
vel de interpretação aberta, 
onde tudo pode caber para 
isentar práticas abusivas. 
Destaque-se que a MP não 
trata da responsabilidade pe-
nal, mas da administrativa e 
civil, o que implica a possi-
bilidade de remição nestas 
últimas esferas, sem preju-
ízo da adoção autônoma de 
medidas por crimes eventu-
almente cometidos”, destaca 
Pereira Neto.

Conceitos subjetivos

Para o Consultor Jurídi-
co, a MP cria novos crité-
rios para a responsabiliza-
ção dos agentes públicos 
no período de quarentena 
decorrente da Covid-19. 
“Ou melhor, cria requisitos 
para a acusação de agentes 
públicos em processos, ju-
diciais ou administrativos, 
nos quais haverá apuração 
de dolo pessoal ou de erro 
grosseiro. Esses conceitos, 
na lógica da Medida Provi-
sória, são subjetivos e signi-
ficam, em última instância, 
que se o tema de fundo da 
causa for a pandemia, a res-
ponsabilidade a ser apurada 
no caso será subjetiva.

Também ressalta que, ten-
do em vista o curto tempo 
entre a publicação da MP 
e que este texto, passa-se a 
examinar o ato normativo a 
partir de alguns fundamentos 
específicos: a impertinência 
de se tratar o assunto por 
meio de Medida Provisó-
ria; o desvio das categorias 
jurídicas adequadas para o 
tratamento jurídico do tema 
e, ao final, a subversão da 
lógica da responsabilidade 
objetiva, consagrada no art. 
37, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil, 
de 1988.

Retorno ao apelo de uso de armas pelo povo
Antes mesmo de vir à tona 

o inteiro teor da reunião do 
ministério de Bolsonaro em 
que ele pressionou Sergio 
Moro a mudar o diretor da Po-
lícia Federal e cuja gravação 
poderá ser divulgada por deci-
são do STF, começam a surgir 
trechos do que teria sido trata-
do no encontro e que, segundo 
pessoas que assistiram a gra-
vação, o vídeo é devastador.

Segundo o jornalista Gui-
lherme Amado, da revista 
Época, Bolsonaro falou so-
bre armar população contra 
governadores e presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
sobre ‘matar ou morrer’. 

Amado afirma que no curso 
da reunião de 22 de abril, o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, comentou o epi-
sódio em que a ex-mulher e 
a filha do deputado federal 
Luiz Lima foram detidas no 
Rio de Janeiro por descum-
prirem as regras de isola-
mento social.

“Isso é absurdo. Eu tenho 
uma filha de 14 anos. Vou 
pegar minhas 15 armas. Se 
prendessem ela e botassem 
no camburão, ou eu matava 
ou eu morria”, disse Guima-
rães. Nesse contexto Bolso-
naro teria afirmado que “é 
muito fácil uma ditadura no 

Brasil”, alegando que para 
evitar o autoritarismo de pre-
feitos e governadores seria 
preciso armar a população.

Tal iniciativa de Bolsonaro 
já foi manifestada anterior-
mente. Na primeira  visita 
ao Rio Grande do Sul como 
presidente (15 de junho de 
2019), disse que armaria a 
população para que golpes 
de Estado não acontecessem. 
“Nossa vida tem valor, mas 
tem algo com muito mais va-
loroso do que a nossa vida, 
que é a nossa liberdade. 
Além das Forças Armadas, 
defendo o armamento indivi-
dual para o nosso povo, para 

que tentações não passem na 
cabeça de governantes para 
assumir o poder de forma 
absoluta. Temos exemplo na 
América Latina. Não quere-
mos repeti-los.”

“Confiando no povo, con-
fiando nas Forças Armadas, 
esse mal cada vez mais se 
afasta de nós”, disse. Acom-
panhado do vice-presidente 
general Hamilton Mourão, 
Bolsonaro desfilou na pis-
ta do Regimento ao lado de 
militares durante a Festa Na-
cional da Artilharia, em San-
ta Maria, no Rio Grande do 
Sul. Em discurso proferido, 
elogiou as Forças Armadas.

Impacto negativo em diferentes setores da economia
Os indicadores macroeco-

nômicos já vêm registrando 
o forte impacto negativo da 
pandemia na economia, em 
diferentes setores. Levanta-
mento do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV IBRE) 
trouxe mais um indício de 
que a queda da atividade 
será brusca: 14,4% das 1006 
empresas da indústria de 
transformação participantes 
na pesquisa paralisaram sua 
produção.

Segundo Renata de Mello 
Franco, economista do FGV 
IBRE e responsável pela 
análise, o percentual repre-
senta um aumento de 10,2 
pontos percentuais (p.p.) em 
comparação a março, e de 
11,5 p.p. em relação à média 
para os meses de abril. Os 
segmentos de Veículos Au-
tomotores, Couros e Calça-
dos e Vestuário foram os que 
mais sofreram, registrando 
o maior percentual de em-
presas paralisadas, respec-
tivamente 59,5%, 38,9% e 
34,1%.

“Em abril observamos o 
maior número de empresas 

paralisadas desde o início da 
série histórica. Mesmo em 
épocas de crise, como 2008-
2009, ou 2014-2016, a mé-
dia de empresas paralisadas 
não passou de 2%. Esse fato 
nos chama a atenção pela 
particularidade do momen-
to: além da queda da deman-
da, principalmente por bens 
não essenciais, houve a ne-
cessidade de fechamento de 
fábricas por questões sanitá-
rias”, explicou a economista.

Entre os segmentos, Veí-
culos Automotores (-75,7%), 
Couros e Calçados (-54,2%) 
e Derivados de Petróleo e 
Biocombustíveis (-35,5%) 
foram os que apresentaram 
maior queda em relação à 
média dos meses de abril. 
Esses segmentos indicaram, 
respectivamente, uma mé-
dia de 0,6, 1,1 e 2,0 turnos 
em abril contra 2,47, 2,4 e 
3,1 turnos em média para o 
período. Os segmentos de 
Alimentos, Informática e 
Eletrônicos, Celulose e Pa-
pel e Maquinas e Materiais 
Elétricos apresentam pouca 
variação proporcional em 
relação à média de turnos 

para o mês de abril (queda 
menor de 2%). Em direção 
oposta, Farmacêutica foi o 
único setor que apresentou 
número de turnos maior do 
que a média do período: 2,7 
em comparação a 2,2, um 
aumento de 20,3%.

A redução do número de 
turnos é uma medida me-
nos drástica do que a para-
lisação das atividades, mas 
foi necessária para muitas 
empresas desses segmentos 
industriais. Os segmentos de 
Veículos Automotores, Cou-
ros e Calçados e Vestuário 
tiveram o maior percentual 
de empresas paralisadas, res-
pectivamente 59,5%, 38,9% 
e 34,1%. Vale ressaltar que 
a média de empresas para-
lisadas nos meses de abril 
desses setores é 0,2% para 
Veículos e 0,0% para os de-
mais. Como consequência, 
o NUCI desses segmentos 
foi fortemente afetado, cain-
do para valores abaixo de 
25%. O resultado agregado 
da indústria de transforma-
ção mostra que 14,4% das 
empresas paralisadas, um 
aumento de 10,2 pontos per-

centuais (p.p.) em compara-
ção a março, e de 11,5 p.p. 
em relação à média para os 
meses de abril.

Mas a redução do Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada (NUCI) das indús-
trias em abril não ocorreu 
apenas em função do fecha-
mento de fábricas. Em exer-
cícios realizados com os mi-
crodados da pesquisa, ainda 
que fossem excluídas as em-
presas paralisadas, o NUCI 
do setor industrial teria sido, 
aproximadamente, 9,5 p.p. 
acima do que o observado, 
ao nível de 66,8%. Portanto, 
mesmo considerando apenas 
as empresas que estavam 
produzindo, abril ainda teria 
a maior queda na variação 
mensal e o menor patamar 
da série histórica iniciada 
em 2000, indicando que as 
consequências da pandemia 
para a indústria tenham ido 
além das questões sanitárias 
e isso pode ser analisado 
quando observamos as res-
postas das empresas sobre 
quais os fatores limitativos 
estão impedindo o aumento 
do volume de produção.
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Alerj doa mais R$ 108 milhões 
para combate ao coronavírus

Com suas atividades presenciais reduzidas por causa 
da pandemia de coronavírus, a Alerj economizou R$ 108 
milhões do seu orçamento nos meses de março e abril. O 
dinheiro será usado para financiar a contratação, pelo Go-
verno do Estado, de até mil leitos em hospitais privados 
para tratamento de pacientes com Covid-19. Segundo o 
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), o di-
nheiro é suficiente para ao menos 500 leitos de UTI, 300 
de tratamento semi-intensivo e 200 de enfermaria.

Doações da Alerj já somam R$ 213 milhões
Este é o terceiro repasse de recursos economizados em 

2020 para o combate ao coronavírus. A Alerj repassou, 
em abril, outros R$ 100 milhões para ações de saúde nos 
92 municípios fluminenses, e R$ 5 milhões serão doados 
para a produção de respiradores projetados pela UFRJ. 
Para o deputado André Ceciliano, todo esse dinheiro re-
presentará um reforço rápido para a saúde estadual. “A 
ideia é que a gente possa devolver esse recurso econo-
mizado com compromisso do estado fazer algo muito 
rápido, muito ágil, para que a gente possa atender essa 
demanda”, destacou.

Previsão para 2021 não considerou Covid
Na discussão do orçamento para 2021, os vereadores 

cariocas já esbarram em um obstáculo. Projeto de Lei  
1.784/2020, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2021, não considerou o impacto econômico 
causado pela pandemia de coronavírus. O prefeito Mar-
celo Crivella argumentou que só em setembro haverá um 
cenário mais realista, que permitirá apresentar o planeja-
mento com dados mais confiáveis para o ano que vem. 
Ou seja, discute-se agora um orçamento que pode mudar 
totalmente em poucos meses.

Câmara virtual para discutir orçamento
A Câmara Municipal do Rio promove nesta sexta-feira 

(15) a primeira audiência pública para discutir as metas e 
prioridades orçamentárias para 2021. O encontro é uma 
iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscali-
zação Financeira, presidida pela vereadora Rosa Fernan-
des (PSC). Técnicos da Fazenda participarão. Por causa 
da pandemia do coronavírus, a audiência será virtual e 
terá transmissão ao vivo pela TV Câmara. O debate tam-
bém ficará disponível em um canal do YouTube.

Mais pressão para adiamento das eleições
Cresce a pressão de políticos e entidades de classe para o 

adiamento das eleições de 4 de outubro. O TSE diz que só 
decide sobre a questão no mês que vem, quando começam 
os testes nas urnas eletrônicas que serão usadas no pleito. 
Além disso, a data da eleição, sempre no primeiro domin-
go de outubro, está prevista na Constituição Federal, e será 
necessário que o Congresso Nacional aprove uma emenda 
constitucional alterando a data da votação deste ano.

Maricá comemora aniversário virtualmente
Como todos os anos, Maricá, uma das cidades mais ri-

cas do estado, vai comemorar seu aniversário no final do 
mês com vários shows. A programação começa no dia 25 
maio e terá seu ponto alto no dia 26, data da fundação da 
cidade. Só que, em tempos de pandemia, os shows se-
rão virtuais e terão apenas lives de artistas locais. Nada 
de músicos e bandas famosas, nada de multidão na praça 
central da cidade.

André Ceciliano

Rosa Fernandes

Esqueceram R$ 33,8 milhões 
em contas judiciais
Outra pesquisa, 
do mês de março, 
achou em vários 
TRTs cerca 
de R$ 2 bilhões

No mês passado, o Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
15ª Região (Campinas) deu 
uma informação inusitada 
a vários trabalhadores, em-
presas, advogados e peritos: 
Eles tinham “esquecido” R$ 
33,8 milhões em contas ju-
diciais. O montante foi en-
contrado pelas equipes dos 
Núcleos de Pesquisa Patri-
monial das Varas do Traba-
lho em processos antigos, 
todos com decisão transita-
da em julgado. São valores 
referentes a depósitos recur-
sais, honorários periciais e 
alvarás.

“Inesperado para as par-
tes, esse dinheiro tem tido 
uma importância ainda mais 
relevante neste momento de 
crise de saúde e econômica”, 
afirma a presidente do TRT-
15, desembargadora Gise-
la Moraes. Ela conta que a 
pesquisa dos valores integra 
o Projeto Garimpo, promo-
vido sob a coordenação da 
Corregedoria Regional do 
TRT-15, seguindo as diretri-
zes traçadas pelo Conselho 

Superior da Justiça do Tra-
balho (CSJT).

Após as novas notifica-
ções, R$ 26,4 milhõ es foram 
pagos a trabalhadores, em-
presas, advogados e peritos. 
Como muitas das partes não 
tinham contas bancárias, 
foi determinada a abertura 
de poupanças para permi-
tir os saques dos beneficiá-
rios. Outros R$ 5,5 milhões 
oriundos de multas e outras 
verbas indenizatórias foram 
repassados a instituições de 
saúde que estão na linha de 
frente do combate à epide-
mia de coronavírus. Tam-
bém foram destinados R$ 
1,9 milhão a outras contri-
buições sociais e pagamento 

de imposto de renda devido 
por partes.

Cerca de R$ 2 bi

No mês de março, pes-
quisa semelhante à feita pela 
15ª Região em outros TRTs 
já havia identificado cerca 
de R$ 2 bilhões em contas 
judiciais não movimentadas. 

Para cumprimentar os ma-
gistrados e servidores pelo 
trabalho realizado, o corre-
gedor regional do TRT-15, 
desembargador Manoel Soa-
res Ferreira Carradita, deter-
minou a expedição de ofício 
para todas as varas do tra-
balho envolvidas no Projeto 
Garimpo. “Também salientei 

a necessidade de informarem 
as contas poupanças criadas, 
para fins de publicaç ã o de 
um edital permanente, con-
ferindo ampla publicidade a 
esses casos”, explicou.

Segundo o Ato Conjun-
to CSJT/CGJT 1/2019, que 
instituiu o Projeto Garimpo 
na Justiça do Trabalho, pro-
cessos com saldos remanes-
centes em contas judiciais 
ativas não podem mais ser 
arquivados. Para analisar 
processos antigos, anteriores 
ao ato conjunto, um sistema 
desenvolvido pelo TRT da 
21ª Região (RN), intitulado 
“Sistema Garimpo”, auxilia 
na identificação e pesquisa 
de valores.

Indústria de eletros está pessimista com pandemia
O Índice de Confiança 

do Empresário Industrial 
(ICEI) do Setor Eletroele-
trônico, conforme dados da 
CNI agregados pela Abinee, 
registrou 33,6 pontos no 
mês de maio de 2020. Esse 
resultado foi 1 ponto acima 
do verificado em abril (32,6 
pontos), porém permaneceu 
no menor patamar da série 
histórica iniciada em janeiro 
de 2010, mostrando o pessi-
mismo do empresário. 

Destaca-se que o leve 
incremento verificado em 
maio ocorreu após duas for-
tes reduções consecutivas, 

que juntas somaram 29,7 
pontos. Ressalta-se também 
que o resultado do ICEI fi-
cou 19,8 pontos abaixo do 
observado em maio de 2019 
(53,4 pontos). 

“Existem muitas incer-
tezas quanto à evolução da 
pandemia. Não se sabe a 
duração e a intensidade das 
medidas de isolamento so-
cial até que seja possível rea-
lizar o retorno de uma forma 
segura”, afirma o presidente 
da Abinee, Humberto Barba-
to. Segundo ele, essa situa-
ção continua causando muita 
preocupação para os empre-

sários, inibindo novos inves-
timentos, o que agrava ainda 
mais a crise econômica. 

O ICEI varia de 0 a 100 
pontos, sendo que valores 

acima de 50 pontos indicam 
confiança do empresário in-
dustrial e abaixo de 50 pon-
tos mostram falta de con-
fiança.

Habilidade de tirar inovação do papel 
impulsiona crescimento da Play Studio

Criada em 2014 com foco 
inicial no apoio ao desenvol-
vimento de pequenos e mé-
dios empreendedores, a Play 
Studio acaba de lançar uma 
nova identidade de marca e 
posicionamento que refletem 
o atual momento da compa-
nhia. Ao trocar a antiga mar-
ca (Play Intellectual Capital) 
pela atual, a equipe conso-
lida uma reestruturação em 
seu modelo de negócios que 
soma uma Consultoria de 
Inovação com uma Venture 
Builder, por meio das quais 
tem desenvolvido projetos 
que aceleram o processo de 
criação de novos negócios 
junto a grandes corporações.

Marcelo Nicolau, sócio-
diretor da Play Studio, co-
menta que a mudança de per-
fil da companhia teve início 
em 2016, quando a empresa 
desenvolveu sua primeira 
venture no mercado de ali-
mentação natural. Este case 
resultou na criação da star-
tup PIC-ME, da qual a Play 
foi responsável por todo o 
processo de criação, desde a 
identificação de tendências 
até a captação de investi-
mentos, passando pelo de-
senvolvimento do produto, 

modelo de negócios, aber-
tura e gestão da empresa. O 
empreendimento já passou 
por quatro rounds de capta-
ção e oferece um portfólio 
de oito produtos em mais de 
quatro mil pontos de venda 
em todo o país. “Todo o ciclo 
de estruturação foi realiza-
do em oito meses, contados 
desde a prancheta de plane-
jamento até as gôndolas dos 
supermercados, o que pode 
ser considerado um tempo 
recorde para uma operação 
deste tipo”, ressalta.

Segundo ele, de lá para 
cá esta habilidade da Play 
em tirar a inovação do papel 
chamou a atenção de mui-
tas grandes marcas e agora 
a empresa presta serviços 
semelhantes para líderes 
globais em segmentos como 
varejo (Carrefour), alimenta-
ção (Nestlé), bebidas (Coca-
Cola), financeiro (VISA), 
entre outros.

Durante o período de 
isolamento social causado 
pela pandemia do Covid-19, 
quando as empresas foram 
forçadas a buscar na inova-
ção alternativas para melho-
rar suas próprias receitas e 
auxiliar a sociedade no en-

frentamento da crise, a capa-
cidade de transformar ideias 
em ações da Play ficou ainda 
mais evidente. Neste perío-
do, a Vem de Bolo, market-
place criado pela Play para a 
Nestlé que conecta pequenos 
e médios empreendedores 
gastronômicos aos consu-
midores de bolos e doces 
caseiros, vendeu em um mês 
e meio um volume superior 
ao que tinha comercializado 
durante todo o ano passado.

Ao mesmo tempo, a Play 
tem apoiado o Carrefour na 
criação de canais de atendi-
mento por telefone e What-
sapp para dar suporte a pes-
soas pertencentes ao chama-
do grupo de risco. Através 
de funcionários das lojas 
juntamente com uma rede 
de voluntariado, a empresa 
recebe, coleta e entrega pe-
didos na casa de consumido-
res residentes em um raio de 
2km das lojas participantes.

Na prática, Nicolau ex-
plica que a Play Studio tra-
balha com duas unidades de 
negócios. Uma delas é uma 
Consultoria de Inovação, na 
qual a Play atua com escopo 
e metodologias específicas 
para projetos de exploração, 

criação, validação e conso-
lidação de novos produtos, 
serviços e modelos de negó-
cio. A outra vertente é a de 
Venture Building, setor no 
qual desenvolve iniciativas 
de concepção, aceleração 
e gestão de novos negócios 
para empresas e investido-
res.

Nicolau afirma que a Play 
Studio acredita numa ten-
dência de forte crescimento 
deste tipo de iniciativa nos 
próximos anos como forma 
de superar os obstáculos da 
inovação. Estudos indicam a 
existência de 736 empresas 
com estruturas de corpora-
te venture capital (CVC) no 
mundo. No Brasil há regis-
tro de um volume superior a 
R$126 bilhões alocados em 
CVC somente até 2014.

A Play Studio atua no sen-
tido de apoiar executivos, 
empreendedores e investido-
res na difícil tarefa de cons-
truir inovação sem perder o 
foco nos negócios principais 
de suas organizações. “O 
desafio de tirar boas ideias 
do papel, transformá-las em 
bons negócios, atrair boas 
pessoas e mover a economia 
é o que nos motiva”, conclui. 
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Ações estão caras, alertam 
pesos pesados de Wall Street

Investidores peso pesados do mercado de ações norte-
americano como Stanley Druckenmiller e David Tepper 
se juntaram aos gestores Bill Miller, Paul Singer e Paul 
Tudor Jones nas recentes declarações sobre a fragilidade 
da recuperação econômica e são unânimes num ponto: o 
nível das cotações das ações está em nível elevado, de-
ixando-as sobrevalorizadas. Esse posicionamento, no en-
tanto, não impediu o S&P500 de acumular ganho de 26% 
desde os mínimos de março. Até o presidente dos Estados 
Unidos entrou nesta discussão, acusando os pessimistas de 
quererem lucrar com a queda das bolsas. Trump escreveu 
no Twitter que “todos devem ter a noção de que existem 
aqueles que apostam forte na quedas das bolsas para obter 
grande lucros. Depois ficam otimistas, ganham exposição 
midiática e fazem o mercado subir. Assim, ganham duas 
vezes”.

Nesta semana, Druckenmiller afirmou que é uma “fan-
tasia” a ideia da recuperação da economia assumir a forma 
de V, ou seja, rápida após a pandemia abrandar. Na quarta-
feira, Tepper disse na CNBC que na Nasdaq são várias 
as companhias com avaliações “loucas” e que, depois 
de 1999, esta é a segunda vez que as ações estão muito 
caras. Acontece que no final de março, o agora pessimista 
comandante do hedge fund Appalosa declarou que, por 
causa dos preços, estava comprando ações de empresas 
tecnológicas e cuidados de saúde. Leon Cooperman, ad-
ministrador da Omega Advisor, estima que os gastos do 
governo para combater a pandemia vão resultar em au-
mento de impostos e regulação, prevendo desvalorização 
acima de 20% no S&P500. Tudor Jones, da Tudor Invest-
ment, disse aos clientes, no início de maio, que estava au-
mentando as posições em ouro e outros ativos de refúgio, 
enquanto Carl Icahn revelou que não investia em ações, 
pois buscava acumular liquidez. Crispin Odey, fundador 
da Odey Asset Management, apenas falou “nada vai ficar 
imune ao abrandamento da economia e se quiserem com-
prar as suas ações favoritas, vão em frente, mas saibam 
que estão do lado errado da história”.

Paul Singer, fundador da Elliott Management, em mea-
dos de abril, na ocasião que as cotações estavam subindo, 
preveniu seus cientess que as perspetivas para as ações 
eram desastrosas. Face aos máximos registrados em fe-
vereiro, Singer estimou uma queda de 50% nas ações glo-
bais. Pelo visto, todos têm razão. Trump nas suas críticas 
e esses pesos pesados que possuem poder de fogo para 
fazerem as ações subirem ou descerem. Só que o dinheiro 
não é deles, mas de milhões de investidores.

Resultado não mexe com ações da Via Varejo
Para os analistas do Bradesco BBI o balanço do 1º tri-

mestre da Via Varejo, controladora da Casas Bahia e Ponto 
Frio, foi positivo, pois o resultado mostrou forte cresci-
mento de 50% e que ficou 8% acima das suas estimativas, 
apresentando como destaque a melhora na lucratividade, 
de 350 pontos-base na margem bruta, e a expansão de 
45% do comércio eletrônico. A empresa apresentou lucro 
de R$ 13 milhões, invertendo um prejuízo de R$ 50 mil-
hões, com R$ 2,1 bilhões no caixa líquido. Para a equipe 
de análise o fato de ter conseguido manter, com o comér-
cio eletrônico, 70% do volume de vendas de um mês pré-
pandemia, mostra que a operação do segmento realmente 
deslanchou e vai incomodar a concorrência A escala de 
aceleração das vendas online da Via Varejo continuou em 
abril e é mais forte que a de outras empresas. Ressaltam 
que a Via Varejo tem uma dívida de R$ 1,5 bilhão que 
vence no 3º trimestre e pode adiar o pagamento, mas se 
quiser tem caixa para pagar.

Nada mudou a convicção dos técnicos do banco que 
mantiveram a recomendação acima da média de mercado, 
com preço-alvo de R$ 9 para a ação em 2020, uma queda 
de mais de 2% sobre a cotação atual. O pitoresco é que os 
analistas do Itaú BBA além da recomendação acima da 
média de mercado, fixaram o preço-alvo em R$ 13, com 
possibilidades de ganhos em torno de 42%.

SulAmérica apresentou fraco resultado
O lucro da SulAmérica caiu 64,3% no primeiro tri-

mestre deste ano para R$ 79,7 milhões e sobre o ante-
rior, a queda foi de 82,4%. Para a XP Investimentos, os 
resultados foram fracos, com o lucro 68% abaixo das 
previsões e consequência de menores receitas; maior 
sinistralidade; e menor resultado de investimento. O lu-
cro antes do imposto foi ainda mais fraco, 77% abaixo 
do esperado em R$ 87 milhões, uma vez que a alíquota 
efetiva de imposto no trimestre foi inesperadamente 
baixa. Destaca que a seguradora decidiu iniciar um pro-
grama de recompra de ações que pode atingir 3,55% 
dos papéis em circulação no mercado no fim de abril. 
E embora o resultado tenha sido efetivamente negativo 
e esperam reação negativa. Apesar disso, a equipe de 
análise da instituição tenha comportamento positivo 
com os projetos de longo prazo. Com a recomendação 
de compra estabeleceram preço-alvo de R$ 47.

Pego com a boca na botija
O CEO da multinacional chinesa de tecnologia Xiaomi, 

Lei Jun, foi flagrado usando um iPhone. Os internautas 
capturaram o descuido do executivo por meio de uma pub-
licação na plataforma de mídia social chinesa Weibo, rela-
tou o site local GizmoChina. Jun é co-fundador da Xiaomi.

Beta Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.207.990.244 - CNPJ/MF nº 09.159.952/0001-27

Extrato da  14ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
As sócias, por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da 
sociedade, aprovaram a redução do capital social, de R$ 4.946.234,00 
para R$ 4.446.234,00, sendo a redução de R$ 500.000,00, realizada 
mediante a redução proporcional do número de quotas, atualmente 
no valor nominal de R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada 
mediante a devolução em dinheiro à sócia Tricity Empreendimentos e 
Participações Ltda. conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. 
A sócia Even Construtora e Incorporadora S.A. declara sua expressa 
concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que 
não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação 
minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional 
do número de quotas, que passará a ser de 4.446.234 quotas, no valor 
nominal de R$1,00 cada. Alteração da Administração: a) A substituição 
do Sr. Vinícius Ottone Mastrorosa, brasileiro, solteiro, economista, RG 
nº 32.830.983-7 SSP/SP, CPF/MF nº 230.159.988-46, cujo termo de 
renúncia se encontra arquivado na sede da Sociedade, pelo Sr. José 
Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG 
nº 24.469.620-2 SSP/SP, CPF/MF nº 263.420.548-19, ambos residentes 
em São Paulo/SP, para o cargo de administrador da Sociedade, por tempo 
indeterminado; e b) A eleição dos Srs. Marcelo Dzik, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 30.913.608-8 SSP/SP, CPF/MF nº 216.188.258-95, 
e Marcelo Lenttini de Morais, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 
28.728.910-2 SSP/SP, CPF/MF nº 294.976.618-86, ambos residentes em 
São Paulo/SP, para o cargo de administrador da Sociedade, por tempo 
indeterminado. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato 
Social. Rio de Janeiro/RJ, 13/05/2020. Sócias: Even Construtora e 
Incorporadora S.A. e Tricity Empreendimentos e Participações Ltda. 
ambas por Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e Tiago Krall Barreto

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE nº 33.3.0027140-6.

Ata da Reunião do CA. Data, hora e local. Às 10h do dia 26/03/20, na R da As-
sembleia,10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ– RJ. Presença. A totalidade dos 
membros do Conselho de Administração, Srs. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, 
João Ernesto de Lima Mesquita, Gryecos Attom Valente Loureiro e Arthur Prado 
Silva. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva. Secretário: Alcino José da Silva 
Neto. Deliberações tomadas por unanimidade. Examinadas e discutidas as ma-
térias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram: (i) 
Aprovar, para encaminhamento à AG, o Relatório da Adm, o Balanço Patrimo-
nial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas 
Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de 
Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis todos relativos ao 
exercício findo em 31/12/19 apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a 
publicação das Demonstrações Financeiras completas nos jornais Monitor Mer-
cantil e DOERJ; e, (ii)Aprovar a convocação da próxima AGOE da Cia para o dia 
30/04/20, às 11h, na sede da Cia, com a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) 
Apreciação do Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes; (b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/19 e des-
tinação do Lucro Líquido do exercício; e, Em AGE: (c) Fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2019.Encerramento. 
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assina-
da a presente ata no livro próprio. RJ, 26/03/20. (ass.) Presidente: Arthur Prado 
Silva. Secretário: Alcino José da Silva Neto. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar 
Wanderley, Arthur Prado Silva e João Ernesto Lima Mesquita. Rio de Janeiro, 
26 de março de 2020.A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. 
Jucerja nº 3872274, em 08/05/20, Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Adm. No dia 30/03/20, às 14h30, 
reuniram-se extraordinariamente, na sede da Cia, na R da Assembleia, 10, 37º 
andar, sala 3701 (parte), RJ – RJ, os membros titulares Srs.Gilmar Dalilo Cezar 
Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Gryecos At-
tom Valente Loureiro. Secretariou os trabalhos o Sr. Alcino José da Silva Neto. 
Foi deliberado, por unanimidade, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. 
Renato Proença Lopes aos cargos de Diretor Presidente e DRI, a eleição do Sr. 
Ivan Luiz Modesto Schara, brasileiro, casado, economista, titular da Carteira de 
Identidade nº 101406791 - IFP/RJ, CPF nº 888.693.267-72, com endereço pro-
fissional à Praia de Botafogo, 501, 4º andar, RJ – RJ, como Diretor Presidente 
e DRI, para o cumprir o prazo remanescente do mandato até a primeira reunião 
do Conselho de Adm que se realizar após a AGO  de 2021. Nesta data tomou 
posse o Diretor eleito, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no 
devido livro societário, para o qual declara não estar incurso em nenhum dos cri-
mes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender 
aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no art 147 da Lei 
n. 6.404/76 e na ICVM 367, de 29/05/02. Atesto que a deliberação acima foi ex-
traída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Adm da so-
ciedade. RJ, 30/03/20.A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. 
Jucerja nº 3873043, em 12/05/20, Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

BC antecipa produção  
de R$ 9 bi em cédulas
Justificativa: 
pandemia está 
levando ao 
‘entesouramento’ 
do dinheiro no país

As pessoas estão guardan-
do dinheiro em espécie em 
vez de colocar em circula-
ção. A informação é do Ban-
co Central (BC) que preci-
sou antecipar para este mês 
pedido de produção de cédu-
las, no valor de R$ 9 bilhões, 
para a Casa da Moeda. A 
produção já estava prevista 
na programação anual, mas 

a antecipação foi necessária 
para evitar a falta de cédulas. 
Desde o início da pandemia 
de covid-19, o BC observou 
que há “entesouramento” do 
dinheiro no país.

“O pedido visa a cons-
truir estoques de segurança 
e mitigar eventuais conse-
quências do fenômeno de 
entesouramento que se ob-
serva desde o início da pan-
demia. O BC entende que 
o entesouramento pode ser 
consequência de três fatores: 
saques por pessoas e empre-
sas para formação de reser-
vas, diminuição do volume 
de compras no comércio em 
geral e porque parcela con-
siderável dos valores pagos 
em espécie aos beneficiários 
dos auxílios (como o auxílio 

emergencial) ainda não re-
tornou ao sistema bancário”, 
explicou em nota autoridade 
monetária.

Privtatização

Fundada em 1694, a 
Casa da Moeda do Brasil 
é uma empresa pública 
vinculada ao Ministério 
da Fazenda, que atua na 
produção de cédulas e mo-
edas de circulação, pro-
dutos gráficos e metalúr-
gicos de segurança, além 
da prestação de serviços 
relacionados à tecnologia 
da informação.

A Casa da Moeda está 
nos planos de privatização 
do governo. O primeiro 
passo foi dado via Medida 

Provisória 902/2019 que 
caducou em abril. Ela ds-
tinava acabar com a exclu-
sividade da Casa da Moeda 
do Brasil na fabricação de 
papel-moeda, moedas me-
tálicas, passaportes e im-
pressão de selos postais e 
selos fiscais federais (que 
vão em produtos como ci-
garros e bebidas).

O prazo de vigência da 
MP foi encerrado em 14 de 
abril, já incluídas as pror-
rogações. Em novembro de 
2019, o presidente Jair Bol-
sonaro assinou essa medida 
para retirar o monopólio da 
Casa da Moeda. Oficial-
mente, a exclusividade para 
a prestação desses serviços 
acaba em 31 de dezembro 
de 2023.

Fábrica da Tesla nos EUA quer reabrir na próxima semana
A fábrica de Tesla em 

Fremont, na Califórnia, 
onde está a única linha 
de montagem de veículos 
elétricos da empresa nos 
Estados Unidos, pode 
reabrir “já na próxima 
semana”, mas sob certas 
condições sanitárias. A 
Tesla desenvolve, produz 
e vende automóveis elé-
tricos de alto desempe-
nho, componentes para 
motores e transmissões 
para veículos elétricos e 
produtos à base de bate-
rias. 

O anúncio de reabertu-
ra, feito por meio de uma 
série de mensagens de au-
toridades da Califórnia 
no Twitter entre quarta 
e quinta-feira, e ocorre 
após ataques verbais e 

judiciais às autoridades 
estatais pelo chefe da em-
presa, Elon Musk, que 
também recebeu o apoio 
do presidente Donald 
Trump.

Nos últimos dias, Musk 
contestou as autoridades 
por sua discordância com 
o fechamento do estado, 
entrou inclusive com uma 
ação para permitir a reto-
mada da produção e até 
ameaçou mudar a sede e a 
fábrica de Tesla para fora 
da Califórnia.

Conforme a AFP, as au-
toridades do condado de 
Alameda, que no início de 
maio haviam impedido o 
reinício das atividades na 
fábrica, explicaram que 
estudaram o plano de me-
didas da empresa diante 

da pandemia de covid-19, 
um documento necessá-
rio para sua reabertura, e 
que “discutiram o assunto 
com os representantes da 
Tesla” para incluir reco-
mendações adicionais de 
segurança.

“Se o plano de contro-
le e prevenção da Tesla 
incluir essas atualizações 
e os indicadores de saúde 
pública permanecerem 
estáveis ou melhorarem, 
concordamos que a Tes-
la pode começar a au-
mentar suas operações 
comerciais esta sema-
na, em preparação para 
uma possível reabertura 
na semana que vem”, es-
creveram.

Sobre o controle da 
pandemia, a informação 

é que a polícia local se 
encarregaria de garan-
tir que a “Tesla adere ao 
distanciamento físico e 
que as medidas acorda-
das com o Departamen-
to de Saúde Pública do 
Condado de Alameda 
serão aplicadas para a 
segurança dos trabalha-
dores enquanto se pre-
param para a produção 
total”.

No final de abril, a Tesla 
divulgou ganhos pela pri-
meira vez em um primei-
ro trimestre em 17 anos. 
A empresa chegou a afir-
mar que este ano poderia 
entregar mais veículos do 
que o prometido, apesar 
do fechamento prolonga-
do de sua fábrica na Cali-
fórnia devido à pandemia.

Petrobras divulga oportunidades de termelétricas a óleo
A Petrobras começou a 

etapa de divulgação da opor-
tunidade (teaser), referen-
te à venda de quatro usinas 
termelétricas, sendo três lo-
calizadas em Camaçari-BA 
(UTEs Polo Camaçari) e 
movidas a óleo combustível, 
e uma bicombustível (óleo 
diesel ou gás natural) loca-
lizada em Canoas-RS (UTE 
Canoas).

As UTEs Polo Camaça-
ri são ativos de titularidade 

da Petrobras e englobam as 
usinas Arembepe, Bahia 1 
e Muricy, com potência to-
tal instalada de 329 MW. 
As usinas operam com óleo 
combustível e têm possibili-
dade de conversão para ope-
ração a gás natural.

A UTE Canoas é um ativo 
de titularidade da Petrobras e 
possui potência instalada de 
249 MW. A usina é bicom-
bustível (gás natural e óleo 
diesel), possuindo, portanto, 

potencial ganho operacional 
com a expansão esperada 
da malha de gasodutos e/ou 
novos terminais de regasei-
ficação.

“A presente divulgação 
está de acordo com as nos-
sas diretrizes para desin-
vestimentos A operação 
está alinhada à otimização 
do portfólio e à melhora de 
alocação do capital da com-
panhia, visando à maximi-
zação de valor para os seus 

acionistas”, destacou a esta-
tal em comunicado.

O teaser, que contém as 
principais informações so-
bre a oportunidade, bem 
como os critérios de elegi-
bilidade para seleção de po-
tenciais participantes, está 
disponível no site Petrobras 
de relacionamento com in-
vestidores (https://www.
investidorpetrobras.com.br/
resultados-e-comunicados/
teasers/).
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Estratégia de longo prazo do  
GPA não muda com pandemia
Grupo confirma 
investir R$ 1,8 bi 
para 2020, inclusive 
a abertura de  
novas lojas 

O presidente do Grupo 
Pão de Açúcar (GPA), Peter 
Estermann, disse que a pan-
demia do coronavírus incen-
tivou o GPA a acelerar algu-
mas iniciativas digitais, após 
as vendas do ecommerce 
alimentar saltarem 82% no 
primeiro trimestre ano a ano. 
“A nossa estratégia de longo 
prazo não mudou, mas tive-
mos que fazer alguns ajustes 
em meio a esse cenário de-
safiador jamais observado”,  
contou nesta quinta-feira a 
analistas e investidores em 
teleconferência para discutir 
os resultados trimestrais.

O grupo reportou cresci-
mento de 56,5% nas vendas 
brutas do primeiro trimestre, 
porém os custos atrelados à 
aquisição do colombiano Al-
macenes Éxito provocaram 

um prejuízo trimestral de R$ 
130 milhões no balanço do 
varejista.

O GPA concluiu a aqui-
sição de 96,57% do capital 
social do Grupo Éxito em 27 
de novembro de 2019. Por-
tanto, o resultado do Grupo 
Éxito está considerado no 
GPA Consolidado apenas no 
1T20. Os crescimentos e va-
riações no 1T19 são apenas 
para efeito de comparação, 
de acordo com o relatório do 
trimestre.

O grupo, que é controla-
dor das marcas Extra, Pão 
de Açúcar, Assaí e Compre 
Bem, além do Éxito (com 
operação na Colômbia, Ar-
gentina e Uruguai), confir-
mou na teleconferência a 
projeção de investimentos 
para este ano. O GPA mante-
ve a previsão de investimen-
tos de R$ 1,8 bilhão para 
2020, incluindo a abertura 
de 20 novas lojas da rede 
de atacarejo Assaí e de 50 
novas lojas de proximidade 
Minuto Pão de Açúcar, disse 
Estermann.

“(O crescimento do ecom-
merce) continuou em abril e 
maio e nossa expectativa é 
de que esse incremento e a 

preferência por essa moda-
lidade de compra se mante-
nham mesmo após o período 
do isolamento social”, re-
latou  o presidente do GPA. 
Ele citou ainda os planos da 
companhia para lançamento 
de um marketplace no ter-
ceiro trimestre. Conforme a 
Reuters, as ações do GPA ca-
íram quase 7% na tarde desta 
quinta-feira, para abaixo de 
60 reais, figurando entre os 
piores desempenhos da ses-
são do Ibovespa.

Meta

O grupo estima que a 
maioria das conversões, re-
formas e aberturas de lojas 
se concentrem no segundo 
semestre de 2020. Os exe-
cutivos do GPA citaram que 
a pandemia de coronavírus 
compromete o ritmo dos 
trabalhos em algumas cida-
des brasileiras. Mas a com-
panhia reafirma seu plano 
de expansão e otimização, 
contudo diante do cenário 
de pandemia algumas altera-
ções de prazos ou eventuais 
postergações podem ocorrer.

Atualmente, 17 lojas de 
Assaí (sendo 3 advindas 

de conversões) já estão em 
construção. O plano segue 
avançando de maneira con-
sistente, sendo que as con-
versões de lojas Extra Super 
em Mercado Extra e Pão de 
Açúcar para o modelo G7 
deverão se concentrar no fi-
nal do ano, juntamente com 
aberturas de novas lojas dos 
formatos Pão de Açúcar e 
Minuto Pão de Açúcar

O diretor vice-presidente 
de Finanças e de Relações 
com Investidores do GPA, 
Christophe Hidalgo, ressal-
tou que apesar dos desafios 
trazidos pelo coronavírus, os 
planos de desinvestimento 
estão avançando e o grupo 
vê potencial de levantar mais 
de R$ 3 bilhões com a venda 
de postos de gasolina, ativos 
imobiliários e até mesmo as 
operações na Argentina e no 
Uruguai.

“A situação de Covid-19 
deixa o investidor mais cau-
teloso, as conversas para 
monetizar ativos não foram 
suspensas”, afirmou Hidalgo. 
Segundo ele, a companhia 
dispõe de uma sólida posição 
de caixa no momento e não 
está com pressa para vender 
os ativos a qualquer preço.

Socorro às companhias aéreas 
será de R$ 6 bilhões a menos

Lucro das seguradoras chinesas cai 14,44% no trimestre

Na ajuda financeira pro-
metida pela governo fede-
ral às companhias aéreas 
foi aventada, inicialmente, 
o repasse de R$ 10 bilhões, 
mas o valor deve ser redu-
zido em R$ 6 bilhões, fi-
cando apenas R$ 4 bilhões. 
O pacote será composto 
por até 60% de crédito do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), o equi-
valente a R$ 2,4 bilhões, e 
não mais de 10% de outros 
bancos, ou R$ 400 milhões. 
Os outros 30% deverão ser 
levantados no mercado 
de capitais pelas próprias 
companhias aéreas.

Nesta quinta-feira, fo-
ram divulgadas algumas 
informações não-oficiais 
sobre o pacote de ajuda 
do governo federal ao se-
tor aéreo, informou Ernani 
Reis, analista da Capital 
Research. Por empresa, o 
teto máximo prometido é 
de R$ 2 bilhões. Entre as 
aéreas há restrições à La-
tam. Fruto da fusão entre 
Lan e TAM, é a única com-
panhia que não está listada 
na bolsa de valores brasi-
leira. Com sede no Chile, 
onde possui capital aberto, 
a Latam deverá se listar na 
B3 através dos BDRs (Re-
cibos de Depósito Brasilei-
ro) para receber o socorro 
do governo.

Segundo Reis, entre os 
setores mais atingidos pela 
pandemia de covid-19, o da 
aviação civil é justamente 
o que vem apresentando a 
maior deterioração e pos-
sivelmente as maiores mu-
danças.Com uma retração 
de 75% na demanda por 
voos domésticos e de 95% 
por voos internacionais, de 
acordo com Associação Bra-
sileira das Empresas Aéreas 
(Abear), restam às compa-

nhias Azul (AZUL4), Gol 
(GOLL4) e Latam reduzir 
drasticamente os custos e 
buscar auxílio financeiro no 
mercado.

A operação, que segue os 
moldes inicialmente propos-
tos, consiste na emissão de 
debêntures combinada com 
um bônus de subscrição, 
que é convertido em ações 
como garantia ao BNDES. 
O modelo abre espaço para 
o governo ganhar participa-
ção nas aéreas, mas a esta-
tização não é o objetivo do 
governo federal e tão pouco 
deixa de ser uma das únicas 
alternativas das companhias 
em crise.

Segundo trimestre

Reis prevê que os balan-
ços do segundo trimestre 
deverão refletir melhor o 
impacto da pandemia nas 
receitas das aéreas. A Azul 
divulgou os resultados do 
primeiro trimestre do ano e 
registrou prejuízo ajustado 
de R$ 975 milhões, enquan-
to a Gol reportou o ganho lí-
quido de R$ 351,9 milhões. 
“A diferença nos resultados 
veio, principalmente, do au-
mento dos gastos da Azul no 
período. Mas não é o caso 
de comemorar os ganhos 
da Gol, pois o segundo tri-
mestre deve apresentar o 
aprofundamento da crise no 
setor, que já é considerada a 
pior desde o pós-guerra”, co-
menta o analista.

Na opinião dele, o pacote 
apresentado pode ser insufi-
ciente para segurar o impac-
to da crise, principalmente 
quando alguns estados estão 
considerando endurecer as 
medidas de isolamento, en-
quanto cresce a preocupação 
com uma segunda onda de 
contágio de covid-19. Desta 
forma, mesmo

As seguradoras chinesas 
tiveram queda no lucro no 
primeiro trimestre. O lu-
cro combinado das compa-
nhias foi previsto em 100,2 
bilhões de iuanes (US$ 
14,1 bilhões) no primeiro 
trimestre, uma queda de 
14,44% em termos anuais, 
informou o Shanghai Secu-
rities News na quinta-feira, 
citando dados do setor.

O setor foi impactado com 
o surto do novo coronavírus 

que prejudicou os negócios e 
os retornos dos investimen-
tos. Apesar disso, o mercado 
permaneceu estável, já que 
as seguradoras se esforça-
vam para mitigar os impac-
tos da epidemia, reportou a 
agência Xinhua.

A receita de prêmios das 
empresas de seguros de vida 
aumentou 1,78% ano a ano, 
para 1,31 trilhão de yuans 
durante o período, enquanto 
a das companhias de seguros 

de propriedades aumentou 
4,17%, para 360,1 bilhões 
de iuanes.

Em meio à epidemia, a 
renda dos produtos de segu-
ro de saúde cresceu 21,6% 
ano a ano para 264,1 bi-
lhões de iuanes. Com fácil 
acesso à internet, cada vez 
mais consumidores chineses 
gostam de usar canais onli-
ne para pesquisar e comprar 
produtos de vida e pensões.

As quatro principais com-

panhias de seguros online do 
país, incluindo ZhongAn e 
Anxin, relataram um forte 
desempenho, com a receita 
subindo 75,25% em termos 
anuais. Dados anteriores da 
Comissão Reguladora de 
Bancos e Seguros da China 
mostraram que o ativo total 
do setor de seguros somou 
21,72 trilhões de iuanes no 
final de março, um aumen-
to de 13,66% em relação ao 
ano passado.
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
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Uma empresa do grupo

Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecno-
logia S.A. (“Sociedade”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da 
administração e as correspondentes demonstrações financeiras da So-
ciedade, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do 
comitê de auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1 - Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua no 
segmento de engenharia consultiva e serviços técnicos ambientais, subdivididos 
pelas unidades de negócio: (i) Estudos, Projetos, Meio Ambiente e Inspeções; (ii) 
Transportes; (iii) Indústria, Mineração, Petróleo e Gás, Energia; (iv) Edificações 
e Saneamento; (v) Multisites; (vi) Laboratórios. No ano de 2018 a Concremat 
adicionou ao seu portfólio uma nova unidade de negócio denominada EPC (En-
gineering, Procurement and Construction Contracts), ou (Engenharia, Aquisição 
e Construção). No segmento de Engenharia, a Sociedade presta serviços de 
consultoria tanto para clientes privados quanto públicos para planejamento e im-
plantação de empreendimentos de infraestrutura industriais e prediais incluindo 
atividades de estudo, projeto, supervisão e gerenciamento, e construção. Atua 
em todas as fases, desde a fase inicial de estudos de viabilidade até a fase de 
encerramento do empreendimento. Com relação aos serviços específicos para 
a área de Meio Ambiente, a Sociedade atua em avaliação ambiental e social, 
estudos ambientais, licenciamento ambiental, gerenciamento e monitoramen-
to ambiental. A Sociedade presta também serviços de ensaios tecnológicos, 
ensaios de materiais, certificação de produtos, controle de qualidade e ins-
trumentação, avaliação técnica e monitoramento de estrutura e inspeção da 
fabricação de equipamentos. A unidade de negócio EPC, possui foco no setor de 
portos, ferrovias, desenvolvimento urbano e dutos, atuando como integradores 
e usando de sua expertise no segmento de engenharia, aquisições e integração 
de pacotes de fornecedores. Segue o organograma das empresas que fazem 
parte do grupo econômico da Sociedade:

 2 - Desempenho operacional: Em 2019 a organização conseguiu retomar a 
trajetória do crescimento da receita diante de um contexto econômico ainda 
de baixo nivel de investimentos de infraestrutura. O crescimento de receita foi 
de 6,9%, obtido principalmente pelo crescimento de serviços de engenharia 
consultiva (estudos, projetos e gerenciamento) e meio ambiente, no setor de 
mineração, energia e saneamento. O resultado demonstra que a estratégia de 
diferenciação técnica, atuação regionalizada e preços competitivos está pro-
duzindo resultados na frente comercial. O EBITDA fechou positivo com R$9,7 
milhoes. O resultado não foi superior pois a empresa vem mantendo e ampliando 
uma estrutura técnica, tecnologica e de gestão na área de EPC visando cons-
truir a nova avenida de crescimento, com contratos de EPC. A continuidade 
do problema fiscal do País, aliado a instabilidade política e econômica ainda 
impactam o setor de engenharia e construcao. O nível de investimentos em in-
fraestrutura segue muito aquém do esperado. De outro lado a agenda robusta de 
concessões construída e proposta pelo Governo Federal traz uma expectativa 
de aumento da atividade econômica e por conseguinte crescimento. O incre-
mento da assinatura de contratos na área internacional fortifica a consolidação 
da Concremat no cenário externo, sempre em empreendimentos com gover-
nança e recursos de bancos de fomento internacional. No âmbito do controle 
de custos, através de um programa de produtividade e revisões de processos, 
mantivemos a redução do SG&A, principalmente administrativo, e optamos por 
manter a grande maioria dos quadros técnicos e de negócios visando estar 
preparado para ampliar a participação de mercado no momento da recuperação 
econômica. A Área de Desenvolvimento de Negócios e a unidade EPC, man-
tiveram seus orçamentos ampliados, e duas perspectivas importantes tiveram 
marcos de progresso, o EPC do Polo Metal Mecânico de Marabá, e o EPC da 
Ponte Salvador-Itaparica. Trata-se de dois projetos com participação ativa da 
Concremat em seu planejamento e orçamento e com perspectivas de assinatura 
de contrato de EPC entre 2º sem/2020 e 1º sem/2021. Estes avanços justificam 
o nosso compromisso em estarmos estruturados para responder a estas futuras 
demandas. Podemos observar também novas conquistas, e renovações de 
contratos importantes pela Área de Negócio Engenharia junto a nossos clientes, 
com o apoio do reposicionamento das atividades do Laboratório.
3 - Resultados financeiros 2019: A receita líquida em 2019 foi de R$513 
milhões, um acréscimo de 6,9% em comparação com os R$479,7 milhões do 
período anterior. O lucro bruto em 2019 foi de R$67,3 milhões, ante aos R$77 
milhões do período anterior. O Ebitda, que retrata a geração operacional de 
Caixa, foi de R$9,7 milhões em 2019, apresentando uma redução de 52,9% em 
comparação com os R$ 20,6 milhões gerados no ano anterior acompanhado de 
uma queda de 2,4 pontos percentuais na margem Ebitda, passando de 4,3% 
em 2018 para 1,9% em 2019.

 

817,0

674,4

456,9 479,7
513,0

20,8% 18,2% 15,5% 16,1% 13,1%

2015 2016 2017 2018 2019

Receita Líquida x Margem Bruta - R$MM

Receita líquida Margem bruta

 

53,3

-10,3

-28,0

20,6

9,7

6,5%

-1,5% -6,1%

4,3% 1,9%

2015 2016 2017 2018 2019

Ebitda x Margem Ebitda - R$MM

Ebitda Margem ebitda

 

169,8

122,6

70,6 77
67,3

2015 2016 2017 2018 2019

Lucro bruto - R$MM

 

44,5

-19,3

-35,3

13,9
5,0

2015 2016 2017 2018 2019

Resultado operacional - R$MM

 

1.590,6 

1.147,9 1.106,5 
1.251,6 1.232,4 

2015 2016 2017 2018 2019

Contratos em carteira - R$MM

4 - Principais indicadores de liquidez e endividamento: Os indicadores apre-
sentados abaixo mostram a sólida situação financeira da Sociedade:
Indicadores 2019 2018
Liquidez Corrente 1,51 1,60
Liquidez Geral 1,93 1,94
Endividamento Total  0,47 0,46
Indice de Endividamento 0,89 0,84
5 - Recursos humanos: No ano de 2019 a área de Desenvolvimento Organi-
zacional continuou ampliando o IDOnline, plataforma de treinamento e desen-
volvimento online Corporativo disponível aos seus colaboradores e parceiros 
em todo o Brasil; ampliando seus treinamentos e palestras para otimização 
das competências técnicas, capital intelectual e gestão do conhecimento das 
nossas equipes, além da manutenção do Programa de Integração Concremat 
e o Programa de Compliance, 100% online, para os novos colaboradores.  Em 
2019, o IDOnline priorizou a Escola de Gestão, que tem como missão a forma-
ção dos gestores dos contratos na disseminação das ferramentas e processos 
Concremat.Dentro das ações do Instituto de Desenvolvimento Concremat (ID), 
algumas das diretrizes estratégicas foram engajar nossos colaboradores, valori-
zar nossos especialistas, compartilhar as ferramentas de autodesenvolvimento 
e direcionar a aprendizagem afim de incentivar ainda mais a busca ativa pelo 
conhecimento, integrando mais nossos colaboradores e disseminando conhe-
cimento. Outro marco importante do RH em 2019, foi a realização do Mape-
amento de Talentos de todo seu corpo de gestão da Concremat, totalizando 
318 colaboradores mapeados. Esse trabalho visou identificar e desenvolver os 
talentos da Concremat criando ações de treinamento, coach, aperfeiçoamento 
das tarefas e evoluções de carreira, trazendo mais resultado e performance á 
Empresa. A trilha de desenvolvimento do ID segue baseada nas 4 competências 
Concremat: Compromisso com a Performance, Foco do Cliente, Jeito de Ser 
Concremat e Competência Técnica. As palestras do programa Conhecendo 
Nosso Negócio (competência “Foco Do Cliente”) tem como objetivo apresentar 
cases de contratos que se tornaram benchmarking e que podem contribuir com 

lições aprendidas para os atuais coordenadores / gestores, e foram realizadas 
para todos os colaboradores interessados. O programa Encontro Técnico (Com-
petência Técnica), com objetivo de aprimorar o conhecimento para melhorar a 
qualidade das nossas entregas e serviços, além de atender às regulamentações 
obrigatórias vigentes e valorizar nossa rede de especialistas. Durante todo o 
ano de 2019 foram realizados 36 treinamentos internos, com abrangência nas 
regiões do RJ e SP, e transmissão ao vivo para demais localidades, possibili-
tando a participação dos colaboradores com base na obra. Ao todo foram 101 
horas de treinamento e mais de 1500 colaboradores atingidos. 
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6 - Governança Corporativa: Em 2019 tivemos a consolidação de nosso Pro-
grama de Compliance, com a revisão, criação e divulgação de Políticas inerentes 
aos riscos de nosso negócio. Consolidamos ainda a importância de nosso código 
de conduta através de treinamentos e ações de marketing que fortaleceram a 
postura ética esperada de nossos colaboradores em todas as nossas relações. 
Em 2019 expandimos, ainda, nosso programa para os contratos internacionais, 
uniformizando nossas políticas para todos os locais de atuação da empresa. 
A empresa também foi signatária da criação do INSTITUTO BRASILEIRO DE 
AUTORREGULAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA (IBRIC), organi-
zado pelas entidades IFC (Banco Mundial)/FGVEthics/ETHOS, que tem como 
objetivo fortalecer a ética, integridade e transparência e combater a corrupção e 
aumentar a concorrência no setor de Infraestrutura. A efetividade dos controles 
internos continua sendo sustentada por profissionais treinados, processos bem 
definidos e implementados e tecnologia compatível com as necessidades dos 
negócios. O ERP SAP reforça essa efetividade. A gestão de riscos é realizada a 
partir do monitoramento dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de 
ação para os desvios que podem impactar no alcance da estratégia da empresa. 
A existência, a efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis 
aceitáveis de riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria e 
Risco e pelo Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de Admi-
nistração. Os Comitês possuem o propósito de proporcionar razoável segurança 
quanto à condução adequada dos negócios e para o alcance dos objetivos es-
tabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, 
normas e procedimentos internos e código de conduta. Em 2020 o Programa de 
Compliance continuará sendo aprimorado a fim de sempre elevar os padrões 
de controle e segurança para que as regras de compliance sejam seguidas por 
todos os colaboradores, em todas as áreas de atuação da empresa.
7 - Sustentabilidade e responsabilidade socioambiental: A Sustentabilidade 
no dia a dia do negócio é um compromisso registrado nos valores da Concremat, 
que busca a realização das boas práticas, tanto nas operações padrão quanto 
no desenvolvimento de novos empreendimentos. Junto a estas foi inserido o 
Sistema de Gestão Integrada - SGI que engloba todas as informações das au-
ditorias internas, além de avaliar as questões de sustentabilidade junto a seus 
fornecedores, e buscar um melhor entendimento junto a seus clientes quanto 
aos seus principais desafios e necessidades. Integrada à área de QSMS desde 
2016, a área de Sustentabilidade integra o Comitê de QSMS e Sustentabilidade, 
que conta ainda com a participação do Presidente Executivo, dos Vice-Presiden-
tes e dos Diretores Executivos da empresa, além de colaboradores convidados. 
A Concremat Engenharia e Tecnologia incorpora continuamente práticas de 
Sustentabilidade na gestão e na operação da empresa. Temas como privaci-
dade e satisfação do cliente, desenvolvimento profissional, ética, continuam 
sendo aprimorados e aplicados no dia a dia do negócio, além do Programa de 
Voluntariado, que em 2019 contou com 68 voluntários e beneficiou 9 instituições 
com 2.334 donativos.  
8 - Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e 
Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da 
auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos 
trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exa-
me das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas ex-
plicativas, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores 
independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a 
qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando 
ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em reais mil)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Consolidado Controladora
Nota 2019 2018 2019 2018

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  (4)  41.939  36.272  35.821  33.107
Clientes  (5)  140.313  139.322  108.482  121.251
Impostos a compensar  (6)  30.764  31.669  22.503  24.830
Adiantamentos  (7)  6.198  4.236  3.191  3.129
Outros créditos  14.672  6.514  15.308  4.469
Ativos mantidos para venda  7.900 -  7.900 -
Total do Ativo Circulante  241.786  218.013  193.205  186.786

NÃO CIRCULANTE
Clientes  (5)  25.947  25.206  25.947  25.106
Contas a receber  9 168 - 160
Partes relacionadas  (8)  638  1.094  11.740  5.304
Depósitos judiciais  (17)  36.806  34.950  36.806  34.950
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (13)  23.217  23.663  22.897  23.663
Outros créditos  988  1.069  916  1.046
Investimentos  (9) -  678  15.166  13.286
Imobilizado  (10)  13.108  22.655  12.582  22.406
Intangível  (10)  2.269  1.010  2.170  1.011
Total do Ativo Não Circulante  102.982  110.493  128.224  126.932
TOTAL DO ATIVO  344.768  328.506  321.429  313.718

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
Nota 2019 2018 2019 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores  (11)  15.192  15.356  12.043  14.501
Empréstimos e financiamentos  (12)  31.685  30.686  31.685  30.686
Contas a pagar  465  2.423  443  369
Obrigações tributárias  (14)  25.265  25.625  21.511  23.279
Salários e encargos socias a pagar  (15)  51.834  42.131  50.824  41.744
Parcelamento de tributos  301  294  301  294
Programa de participação nos lucros  1.000  3.118  1.000  3.118
Adiantamentos recebidos de clientes  (16)  19.875  9.709  10.226  2.396
Total do Passivo Circulante  145.617  129.342  128.033  116.387
NÃO CIRCULANTE
Provisão de contingências  (17)  16.553  16.051  16.553  16.049
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (13)  6.249  8.888  6.249  8.888
Partes relacionadas  1.832 - - -
Passivo a descoberto  (9) - -  143  881
Parcelamento de tributos  296  624  296  625
Total do Passivo não Circulante  24.930  25.563  23.241  26.443

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (19)
Capital Social  (19.1)  233.722  233.722  233.722  233.722
Ajuste de avaliação patrimonial  (19.2)  2.580  4.557  2.580  4.557
Outros resultados abrangentes  (19.3)  (43.738)  (39.460)  (43.738)  (39.460)
Prejuízos acumulados  (22.409)  (27.931)  (22.409)  (27.931)
Total dos acionistas controladores  170.155  170.888  170.155  170.888
Participação dos acionistas não controladores  4.066  2.713 - -
Total do Patrimônio Líquido  174.221  173.601  170.155 170.888
TOTAL DO PASSIVO  344.768  328.506  321.429 313.718

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Controladora Em reais mil)

Capital 
Social

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Outros re-
sultados 

abran-
gentes

Prejuízos 
acumula-

dos

Total da 
participação 

dos acionistas 
controladores

Total da par-
ticipação dos 

acionistas não 
controladores

Total do 
Patri-

mônio 
Líquido

Em 31 de dezembro de 2017  233.722  4.950  (37.827)  (40.132)  160.713  1.008  161.721
Realização de reserva de reavaliação -  (393) -  393 -

Ajustes acumulados de conversão - -  (1.352) -  (1.352)  (1.073)  (2.425)

Ajustes de avaliação patrimonial - -  (281) -  (281)  (281)

Lucro líquido do exercício - - -  11.808  11.808  2.778  14.586

Em 31 de dezembro de 2018  233.722  4.557  (39.460)  (27.931)  170.888  2.713  173.601
Realização de reserva de reavaliação -  (1.977) -  1.977 - - -

Ajustes acumulados de conversão - -  (4.240) -  (4.240)  (3.439)  (7.679)

Ajustes de avaliação patrimonial - -  (38) -  (38) -  (38)

Lucro líquido do exercício - - -  3.545  3.545  4.792  8.337

Em 31 de dezembro de 2019  233.722  2.580  (43.738)  (22.409)  170.155  4.066  174.221
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em reais mil)

Consolidado Controladora
Nota 2019 2018 2019 2018

RECEITA OPERACIONAL  636.285  570.952  586.920  547.639
Dedução de receita  (80.110)  (67.956)  (73.883)  (67.956)
RECEITA LÍQUIDA  (20)  556.175  502.996  513.037  479.683
Custo dos Serviços Prestados  (21)  (472.826)  (415.363)  (445.712)  (402.679)
LUCRO BRUTO  83.349  87.633  67.325  77.004
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Honorários da diretoria  (13.090)  (10.031)  (13.090)  (9.964)
Despesas com pessoal  (26.568)  (32.332)  (26.568)  (32.330)
Despesas gerais e serviços  (32.155)  (25.719)  (32.151)  (25.298)
Despesas de depreciação e amortização  (2.134)  (4.022)  (2.123)  (4.018)
Resultado de equivalência patrimonial -  678  10.566  7.608
Outras receitas operacionais  1.009  912  1.009  912

 (72.938)  (70.514)  (62.357)  (63.090)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  10.411  17.119  4.968  13.914
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras  5.253  7.082  5.215  7.012
Despesas financeiras  (5.927)  (6.566)  (5.271)  (6.069)
Resultado Financeiro Líquido  (22)  (674)  516  (56)  943
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO  9.737  17.635  4.912  14.857
Imposto de renda sobre o lucro corrente  (2.610)  (2.834)  (2.356)  (2.834)
Contribuição social sobre o lucro corrente  (983)  (1.061)  (883)  (1.061)
Imposto de renda sobre o lucro diferido  1.613  614  1.376  614
Contribuição social sobre o lucro diferido  580  232  496  232
Imposto de renda e contribuição social  (18)  (1.400)  (3.049)  (1.367)  (3.049)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  8.337  14.586  3.545  11.808
Lucro atribuível aos:

Acionistas controladores  3.545  11.808  3.545  11.808
Acionistas não controladores  4.792  2.778 - -

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  8.337  14.586  3.545  11.808
Lucro por ação-Básico e Diluído (em R$)  (23)  0,14  0,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em reais mil)

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Lucro Líquido do exercício  8.337  14.586  3.545  11.808
Outros Resultados Abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão  (4.240)  (1.352)  (4.240)  (1.352)
Resultado abrangente total  4.097  13.234  (695)  10.456

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade por ações 
de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, 
engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, anteproje-
tos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 
construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e 
empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de 
qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de esco-
ramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural 
de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, 
planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e 
públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus objetivos, 
possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: a. Concremat International Inc-A subsidiária está situada em 
Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; b. Consórcio Concremat Proyecto Treinta-Este
consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de 
serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino; c. Concremat 
Dominicana Inc-A empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; d. Concremat 
Moçambique Ltda-A empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de arquitetura, meio 
ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encerradas em 2016 e 
encontra-se em processo de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local; e. Consórcio 
SMG-Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de serviços de 
arquitetura e engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão da construção da barragem 
de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, além de geração de energia, 
pesca e turismo; f. Consórcio Concremat-CIA-Em 12 de agosto de 2016, foi constituído o Consórcio Concremat - CIA, 
situado no distrito de Assunção - Paraguai. O mesmo é responsável pela supervisão das obras de engenharia civil de 
vias secundárias no Paraguai, e conta com o financiamento do BID; g. Consórcio Tecnoamérica-Sociedade comercial 
constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para prover serviços de consultoria e 
supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; h. Concremat Sucursal Bolívia - A sucursal foi 
criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena atuação na prestação de serviços 
na área de arquitetura e engenharia. i. Concremat Sucursal Paraguai - A sucursal foi criada em 2018 para atender 
às operações da Sociedade no país paraguaio com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e 
engenharia. j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda-A empresa está situada no Estado do Mara-
nhão-Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais, e a prestação de serviços na área de 
engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. Suas atividades tiveram início em 2018, 
e hoje é a responsável pela construção do Porto de São Luis - Maranhão. 
2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração da Sociedade e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas através da emis-
são de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As IFRSs compreendem as Normas Internacionais de 
Contabilidade, as interpretações do Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRIC) 
e do Comitê Permanente de Interpretações (SIC). Em 08 de maio de 2020, a Administração da Sociedade autorizou a 
elaboração e divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 2.1 Critérios 
de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de 
consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do 
CFC, abrangendo as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

 Percentual de Participação (%)
2019 2018

Direta Indireta Direta Indireta
Concremat Sucursal Paraguai 100 - 100 -
Concremat International Inc 100 - 100 -
Consórcio Concremat Proyecto Treinta 70 - 70 -
Rota Nordeste 70 - 70 -
Concremat Moçambique 2,5 97,5 2,5 97,5
Concremat Dominicana Inc - 100 - 100
Consórcio SMG 70 - 70 -
Consórcio Concremat-CIA 55 - 55 -
Consórcio Tecnoamérica 70 - 70 -
Concremat Sucursal Bolívia 100 - 100 -
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma 
data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram elimina-
dos os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, 
os saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e 
contribuição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participa-
ções dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem 
o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais 
do que a metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto 
atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As 
Controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A conso-
lidação é interrompida a partir da data em que o controle termina. 2.2 Nota explicativa referente à Demonstração do 
Fluxo de Caixa: As Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC) foram elaboradas em consonância com as novas práticas 
de contabilidade através do CPC 03 (R2) ao qual consideramos apenas os efeitos de ingressos e desembolsos finan-
ceiros e o método escolhido é o indireto, partindo do resultado do período e ajustando de forma positiva e/ou negativa 
conforme demanda o presente momento.
3  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: 
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre 
créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas 
da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas 
e premissas. b. Caixa e equivalentes de caixa: A rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” é formada por saldos de 
caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas 
ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte-IRRF auferidos até a data de encerra-
mento anual na modalidade pro-rata temporis. c. Contas a Receber: Os valores a receber são registrados e mantidos 
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações monetárias e cam-
biais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A Sociedade aplica o 
registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) sobre seus títulos a receber, de onde é constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas conforme políticas próprias e comuns 
aplicadas. d. Investimento: Os investimentos da Sociedade em suas controladas são avaliados com base no método 
de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controladora. Com base no método da equiva-
lência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adi-
cionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. A participação societária na contro-
lada é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o 
resultado líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para 
fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional 
do valor recuperável sobre o investimento da Sociedade em suas controladas. É determinado em cada data de fecha-
mento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por 
redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se o montante da perda por redução ao valor recuperável como a 
diferença entre o valor recuperável da Controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resul-
tado da Controladora. e. Imobilizado: Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equi-
pamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável 
(impearment) acumuladas, quano houver. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo 
pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente bai-
xado (exceto para terrenos e construções em andamento). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando 
não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou 
baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil 
do ativo, e são reconhecidos no resultado. f. Intangível: Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separada-
mente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. 
A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser bai-
xado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou 
as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas com a 
alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. g. Ativos 
mantidos para a venda: Os ativos não circulantes que compreendem os, imóvel e terreno da antiga sede, são classi-
ficados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados primariamente através de venda 
ao invés do uso contínuo. Os ativos, mantidos para venda, são geralmente mensurados pelo menor valor entre o seu 
valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. As perdas por redução ao valor recuperável apurados na 
classificação inicial como mantidas para venda ou para distribuição e os ganhos e perdas subsequentes sobre remen-

suração, são reconhecidos no resultado. h. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contri-
buição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribui-
ção social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do 
lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos 
que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os 
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como 
despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos pre-
juízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de ba-
lanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. i.  Outros ativos e passivos (circu-
lantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registra-
das tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulan-
tes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demons-
trados como não circulantes. j. Passivos contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos origi-
nados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota 
explicativa 17 e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. k.
Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhe-
cida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, como nas características de 
seus contratos, a sociedade entende que suas obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis 
mensalmente. l. Base de consolidação: (i) Controladas: A Sociedade controla uma entidade quando está exposto a, 
ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar 
esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Sociedade obtiver o controle até a data em que o 
controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Participação de acionistas não-
-controladores: A Sociedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participa-
ção proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação numa 
subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (iii)
Perda de controle: Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, a Sociedade desreconhece os ativos e 
passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referen-
tes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a 
Sociedade retiver qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na 
data em que há a perda de controle. (iv) Investimentos em entidades contabilizados pelo método da equivalência 
patrimonial: Os investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem 
suas participações em coligadas e empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). As coligadas são aque-
las entidades nas quais a Sociedade possui influência significativa seja de forma direta ou indireta, mas não controle ou 
controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma entidade controlada em 
conjunto, deve existir um acordo contratual que permite a Sociedade o controle compartilhado da entidade e dá a mes-
ma o direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos. 
Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhe-
cimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação da Sociedade no lucro ou prejuízo líquido do 
exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto 
deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em controladas também são 
contabilizados com o uso desse método.  (v) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações inter-
-company, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas, são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados 
contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na investida. Perdas não realizadas são eliminadas 
da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda 
por redução ao valor recuperável. m. Moeda Estrangeira:  (i) Transações e saldos em moeda estrangeira: As tran-
sações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Sociedade - reais (R$) utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vi-
gente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do 
exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. (ii) Moeda de apresentação e conversão das 
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à 
moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações 
do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior, 
cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos países onde operam, são convertidas para reais à taxa de câmbio 
média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço patri-
monial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa 
de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica “Outros resultados abrangentes” nas demons-
trações do resultado abrangente e no patrimônio líquido. n. Normas novas, alterações e interpretações em vigor.: 
ICPC 22-Incerteza sobre tratamento de tributos do lucro: • O ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhe-
cimento e mensuração no CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Não foram 
identificados impactos na adoção do ICPC 22 sobre as demonstrações contábeis da Companhia.
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Caixa e Bancos 6.754 3.947  3.193 997
Aplicações Financeiras 35.185 32.325 32.628 32.110

41.939 36.272 35.821 33.107
Em 31 de dezembro de 2019, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 97% da variação do 
certificado de depósito interbancário - CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compro-
missada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente conversíveis 
em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.
5 CLIENTES Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Clientes faturados-Públicos 56.847 86.697 43.519 69.423
Clientes faturados-Privados 43.841 32.532 43.841 32.532
Clientes não faturados-Públicos 34.967 41.072 34.967 41.072
Clientes não faturados-Privados 52.632 30.582 34.039 29.824
Outros clientes 591 787 681 648

188.878 191.670 157.047 173.499
(-) Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa  (12.944)  (15.783)  (12.944)  (15.783)
(-) Impairment sobre direitos  (9.369)  (10.663)  (9.369)  (10.663)
(-) Ajuste a valor presente  (305)  (696)  (305)  (696)

 (22.618)  (27.142)  (22.618)  (27.142)
Circulante 140.313 139.322 108.482 121.251
Não Ciculante 25.947 25.206 25.947 25.106

166.260 164.528 134.429 146.357
A composição do vencimento é apresentada a seguir:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

A vencer 69.414 47.466 37.583 29.295
Vencidos até 90 dias 59.546 63.800 59.546 63.800
Vencidos de 91 a 180 dias 5.550 9.443 5.550 9.443
Vencidos de 181 a 365 dias 6.591 5.243 6.591 5.243
Vencidos há mais de 365 dias 47.777 65.718 47.777 65.718

188.878 191.670 157.047 173.499
Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo 
de pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício.
6 IMPOSTOS A COMPENSAR Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
IRRF e CSLL retido na fonte (a) 12.644 14.117 12.644 14.117
PIS E COFINS (b) 1.731 2.073 1.726 2.073
INSS (c) 2.575 2.602 2.575 2.602
ISS (d) 491 211 460 211
IRPJ/CSLL (e) 6.513 6.352 7 97
IRPJ/CSLL (f) 3.239 3.894 3.239 3.894
Outros (g) 3.571 2.420 1.852 1.836

30.764 31.669 22.503 24.830
(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre 
serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido sobre 
faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recuperar; 
(f) Saldo de IRPJ e CSLL recolhidos por estimativa mensal; (g) Pagamento indevido ou a maior a compensar
7 ADIANTAMENTOS Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Adiantamento a empregados (a) 2.169 1.668 2.018 1.612
Adiantamento a fornecedores (b) 4.029 2.568 1.173 1.517

6.198 4.236 3.191 3.129
(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, 
viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço. 
8 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob 
o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, 
são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas 
remuneradas a uma taxa fixada previamente.

Ativo não circulante
Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (1) 266 284 266 284
MRV Empreendimentos e Participações S.A. (1) 4 4 4 4
Saybolt Concremat Inspeções Técnicas Ltda. (1) 191 204 191 204
Contemat Engenharia e Geotecnia S.A. (1) 173 185 173 185
Concremat Participações S.A. (1) 4 4 4 4
Consórcio SMG - - 451 434
Concremat Dominicana Inc - - 2.775 2.667
Concremat Sucursal Paraguai - - 338 -
Concremat Sucursal Bolívia - - 174 -
Concremat Internacional Inc. - - 658 633
Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda. - - 6706 889
Outros - 413 - -

638 1.094 11.740 5.304
(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC - China Communications Construction Company.
9 INVESTIMENTOS E PASSIVO A DESCOBERTO Investimento e Resultado de

(Passivo a descoberto) Equivalência
2019 2018 2019 % 2018 %

Concremat International Inc 4.211 4.201  (156) 100  (247) 100
Concremat Moçambique  (75)  (72) 2,5 - 2,5
Concremat Sucursal Bolívia 3.073 2.435 532 100 1.878 100
Consócio Concremat Tecnoamerica 62 63  (3) 70  (18) 70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta  (68)  (65) 70 - 70
Consórcio SMG 4.327 3.289 6.939 70 3.575 70
Concremat Sucursal Paraguai 686 636 575 100 597 100
Consórcio Rota 3 - 678 40 678 40
Consórcio Concremat-CIA 2.596 1.984 1.724 55 1.959 55
Rota Nordeste EPC-SPE  211  (744)  955 70  (814) 70

15.023 12.405 10.566 7.608

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em reais mil)

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Das atividades operacionais:
Lucro Líquido do exercício 8.337 14.586 3.545 11.808
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas
. Depreciação e amortização 4.813 6.712 4.754 6.708
. Baixa líquida do imobilizado (7.946) 128 (7.892) 122
. Baixa líquida de intangível (27) 19 (27) 19
. Resultado de equivalência patrimonial - (678) (10.566) (7.608)
. Imposto de renda e contribuição social diferidos (2.193) (846) (1.872) (846)
. Provisão (Reversão) de devedores duvidosos (4.132) (4.741) (4.132) (4.741)
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas - - (165) 621
. Ganho obtido no PERT referente ao IOF e INSS - 293 - 293
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos 1.876 3.192 1.876 3.192
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício ajustado 728 18.665 (14.479) 9.568
(Aumento) Redução nos ativos operacionais
. Clientes 2.560 (13.906) 16.221 646
. Impostos a compensar 904 2.746 2.327 3.945
. Dividendos a receber - - (2.904) -
. Adiantamentos a fornecedores e empregados (1.962) (374) (62) 185
. Outros créditos (15.977) (3.451) (15.704) (315)
. Depósitos e cauções (1.856) (4.766) (1.856) (4.767)
. Transação com partes relacionadas 2.288 (64) (6.271) (2.459)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
. Fornecedores (164) 1.073 (2.495) 353
. Contas a pagar (1.958) 1.645 70 246
. Impostos e contribuições a recolher (360) (6.398) (1.768) (8.411)
. Adiantamentos de clientes 10.165 6.086 7.830 (1.228)
. Salários e encargos sociais a pagar 9.703 (1.344) 9.080 (1.710)
. Outras obrigações (7.213) 6.928 505 8.279
. Parcelamento de tributos (322) (201) (322) (201)
. Participação nos lucros a pagar (2.118) 2.292 (2.118) 2.292
Fluxo de caixa das atividades operacionais (6.310) (9.734) 2.533 (3.145)
Das atividades de investimentos:
. Aquisição de investimentos 678 - 3.708 (244)
. Aquisição de imobilizado 13.601 (1.709) 13.870 (1.527)
. Aquisição de intangível (2.153) (47) (2.041) (47)

12.126 (1.756) 15.537 (1.818)
Das atividades de financiamentos:
. Variação de empréstimos e financiamentos (877) (8.885) (877) (8.885)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (877) (8.885) (877) (8.885)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.667 (1.710) 2.714 (4.280)
DISPONIBILIDADES
Saldo inicial 36.272 37.982 33.107 37.387
Saldo final 41.939 36.272 35.821 33.107
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.667 (1.710) 2.714 (4.280)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em reais mil)
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10 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Controladora Imobilizado Intangível

Custo

Terre-
nos e 
Edifí-
cios

Instalações
/ Máquinas e 
Equipamen-

tos

Móveis 
e Uten-

sílios

Equip. de 
processa-
mento de 

dados Veículos

Outras
Imobili-
zações Total Software

Tx depreciação % a.a 4 10 10 20 20 - - -
Em 31 de dezembro de 2017 22.023 15.609 6.907 20.953 1.336 214 67.042 20.925
Adições - 192 298 1.092 - 22 1.603 47
Baixas - (177) (452) (2.035) - - (2.664) (580)
Em 31 de dezembro de 2018 22.023 15.624 6.753 20.010 1.336 236 65.981 20.392
Adições - 383 266 1.342 - 1 1.992 2.096
Baixas (13.503) (487) (556) (2.083) - (3) (16.632) (1.106)
Em 31 de dezembro de 2019 8.520 15.520 6.463 19.269 1.336 234 51.341 21.382
Depreciação/Amortização 
acumulada
Em 31 de dezembro de 2017 (8.389) (9.529) (4.856) (17.654) (1.312) (92) (41.832) (17.443)
Depreciação/Amortização (894) (1.226) (556) (1.551) (15) (39) (4.281) (2.499)
Baixas - 174 374 1.991 - - 2.538 561
Em 31 de dezembro de 2018 (9.283) (10.581) (5.038) (17.215) (1.327) (131) (43.574) (19.381)
Depreciação/Amortização (854) (1.185) (467) (1.371) (9) (38) (3.924) (910)
Baixas 5.808 420 446 2.065 - 1 8.740 1.079
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329) (11.346) (5.059) (16.521) (1.336) (168) (38.758) (19.212)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2017 13.634 6.080 2.051 3.299 24 122 25.210 3.482
Em 31 de dezembro de 2018 12.740 5.043 1.715 2.795 9 105 22.406 1.011
Em 31 de dezembro de 2019 4.191 4.174 1.404 2.748 - 66 12.582 2.170
Consolidado Imobilizado Intangível

Custo

Terre-
nos e 
Edifí-
cios

Instalações
/ Máquinas e 
Equipamen-

tos

Móveis 
e Uten-

sílios

Equip. de 
processa-
mento de 

dados Veículos

Outras
Imobili-
zações Total Software

Tx depreciação % a.a 4 10 10 20 20
Em 31 de dezembro de 2017 22.023 15.620 6.914 21.011 1.336 214 67.119 20.925
Adições - 201 299 1.252 - 22 1.773 47
Baixas - (179) (452) (2.035) - - (2.666) (580)
Em 31 de dezembro de 2018 22.023 15.642 6.761 20.228 1.336 236 66.226 20.392
Adições - 396 280 1.485 208 1 2.370 2.208
Baixas (13.503) (494) (556) (2.105) (6) (3) (16.667) (1.106)
Em 31 de dezembro de 2019 8.520 15.544 6.485 19.608 1.538 234 51.929 21.494
Depreciação/Amortização 
acumulada
Em 31 de dezembro de 2017 (8.389) (9.529) (4.856) (17.654) (1.312) (92) (41.832) (17.443)
Depreciação/Amortização (894) (1.222) (556) (1.551) (15) (39) (4.277) (2.500)
Baixas - 174 374 1.991 - - 2.538 561
Em 31 de dezembro de 2018 (9.283) (10.577) (5.038) (17.215) (1.327) (131) (43.570) (19.382)
Depreciação/Amortização (854) (1.190) (468) (1.413) (9) (39) (3.973) (922)
Baixas 5.808 417 446 2.051 - 1 8.723 1.079
Em 31 de dezembro de 2019 (4.329) (11.350) (5.060) (16.577) (1.336) (169) (38.820) (19.225)
Imobilizado líquido
Em 31 de dezembro de 2017 13.634 6.091 2.058 3.357 24 122 25.287 3.482
Em 31 de dezembro de 2018 12.740 5.065 1.723 3.013 9 105 22.655 1.010
Em 31 de dezembro de 2019 4.191 4.194 1.425 3.031 202 65 13.108 2.269
No ano de 2019 a Concremat mudou suas instalações físicas no Estado do Rio de Janeiro, e classificou os itens da 
rubrica Terrenos e Edifícios, e Instalações, de acordo com o CPC 31 para a rubrico de ativos mantidos para venda.
11 FORNECEDORES Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Fornecedores nacionais 12.407 14.780 11.860 14.501
Fornecedores no exterior 2.785 576 183

15.192 15.356 12.043 14.501
12 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Consolidado e Controladora

2019 2018
Circulante Circulante

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO - 713
IBM - 5
CCB 31.685 29.968

31.685 30.686
Empréstimo para capital de giro: Em 02 de maio de 2018 foi realizado um aditamento no contrato com o CCB prorrogando 
seu vencimento para 28 de março de 2019, alterando a forma de correção para uma taxa de 0,15% ao mês + CDI. Em 
28 de março de 2019 foi feita a quitação dos encargos financeiros e realizado um aditamento no contrato prorrogando 
seu vencimento para 27 de março de 2020, alterando a forma de correção para uma taxa de 0,12% ao mês + CDI, e 
feita uma nova captação no valor de R$2.000 com vencimento em 27 de março de 2020 remunerada a uma taxa de 
0,12% ao mês + CDI. 
13 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários referentes a 
imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes 
de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos 
da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

Ativo Passivo
Consolidado e Controladora Consolidado e Controladora

2019 2018 2019 2018
Provisões Fornecedores/Fiscais  4.746  5.078 - -
AVP  557  557 - -
Prejuízo Fiscal  9.024  10.454 - -
PDD  4.471  5.876 - -
Faturamento sobre serviços a realizar  2.652  372 - -
Provisões encargos dissídio  1.447  1.326 - -
Lucro sobre receita de órgão público - -  (5.372)  (7.338)
Pagamento baseado em ações-CPC 10 - -  (877)  (1.550)

22.897 23.663  (6.249)  (8.888)
Não Circulante 22.897 23.663  (6.249)  (8.888)
Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, 
existente em 31 de dezembro de 2019 de R$22.897 (Consolidado e Controladora) a ser realizado a partir do exercício de 
2020. Tributos diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas 
no passivo circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos 
de longo prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído, nota explicativa 19.2.
14 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
ISS (a) 5.936 7.252 5.474 5.262
IRRF (b) 296 369 296 301
COFINS (c) 10.012 11.480 10.012 11.399
PIS (d) 2.208 2.235 2.208 2.235
Provisão IRPJ e CSLL 3.480 3.895 3.239 3.895
Outros (e)  3.333 394 282 187

25.265 25.625 21.511 23.279
(a) ISS sobre faturamento, e sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) Cofins 
sobre faturamento, direitos a faturar, e retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento, direitos a faturar, e retidos 
de terceiros; (e) Outros impostos a pagar.
15 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Salários a pagar 11.437 8.505 11.116 8.399
Férias a pagar 23.946 20.861 23.610 20.771
IRRF sobre folha de pagamento 6.104 4.521 5.936 4.471
INSS a recolher 6.772 4.935 6.626 4.883
FGTS a pagar 1.800 1.427 1.767 1.411
Provisão dissídio e encargos 927 1.552 927 1.552
Outros 848 330 842 257

51.834 42.131 50.824 41.744
16 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2019 e 2018, tanto 
no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem com-
pensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.
17 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Sociedade possui valores depositados em juízo 
conforme a natureza nas suas respectivas causas:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Trabalhista 10.043 8.691 10.043 8.691
Tributária 8.686 8.182 8.686 8.182
Previdenciária 18.077 18.077 18.077 18.077

36.806 34.950 36.806 34.950
A Administração da Sociedade constituiu provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis 
classificadas como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para 
contingência foram estimados e estão garantidos parcialmente por depósitos judiciais.

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Provável Possível Provável Possível Provável Possível Provável Possível
Trabalhistas  6.738  48.594  6.740  26.338  6.738  48.594  6.738  26.338
Cíveis 1.129  23.159  1.129  19.282 1.129  23.159  1.129  19.282
Tributário  8.686 -  8.182  4.953  8.686 -  8.182  4.953
Administrativo -  10.066 -  8.704 -  10.066 -  8.704
Previdenciária - - -  631 - - -  631

16.553 81.819 16.051 59.908 16.553 81.819 16.049 59.908
Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra 
a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional 
de periculosidade, e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a 
ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais - 
Verbas indenizatórias: Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido o seu 
direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso prévio 
indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas extras, 
bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Foi 
prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes 
sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de 
saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, aviso prévio 
indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos 
valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam o ajuizamento 
do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo 
sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre as demais ver-
bas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, respectivamente. 
Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais da contribuição 
previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão 
negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma da sentença. 
Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que estão afetados 

pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais federais e do 
Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer do escritório 
de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a probabilidade de 
perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade realizou 
depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos consultores 
jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, a Sociedade 
acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência. Tributário: O 
valor R$8.686 refere-se às ações consignatórias ajuizadas pela Concremat visando o reconhecimento judicial do correto 
credor do ISSQN devido sobre determinados contratos de prestação de serviços firmados pela Sociedade. Devido à 
natureza das referidas ações nenhum valor será devido e/ou restituído à Sociedade ao final das mesmas.
18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o 
produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Lucro antes do IR e da CSLL  9.737  17.635  4.912  14.857
Alíquota 34% 34% 34% 34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada  (3.311)  (5.996)  (1.670)  (5.051)
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Adições Permanente  1.911  2.947  303  2.002
Despesas não dedutíveis  (350)  (369)  (164)  (199)
Arrendamento mercantil  64  749  64  749
Doações  (11)  (20)  (11)  (20)
Multas  (7)  (13)  (7)  (13)
Equivalência patrimonial - -  325  (46)
Ajuste precatórios / outros -  (24)  96  (24)
Ajuste anos anteriores P&D -  1.555 -  1.555
Efeito das empresas sem registro diferido  2.215  1.069 - -
IR/CSLL no resultado do exercício  (1.400)  (3.049)  (1.367)  (3.049)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  2.193  846  1.872  846
Imposto de renda e contribuição social correntes  (3.593)  (3.895)  (3.239)  (3.895)

 (1.400)  (3.049)  (1.367)  (3.049)
19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 19.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Sociedade é de 
R$233.722 divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). 19.2 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: 
A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, 
líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de acordo 
com o ICPC 10. 19.3 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES: Os valores registrados referem-se aos ajustes acu-
mulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades controladas no exterior. 19.4 RESERVA LEGAL: É
constituída de acordo com a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício, até que a soma 
com a Reserva de Capital atinja 20% do Capital Social 19.5  DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: O
estatuto social prevê a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 com a nova redação dada pela Lei nº 10.303/01. Em 2019 a Administração 
da Sociedade decidiu que o lucro de R$3.545 (controladora) apurado no exercício, fosse utilizado para compensar o 
prejuízo acumulado. 
20 RECEITA LÍQUIDA: A conciliação entre a receita e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do 
exercício é como segue:

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Receita 636.285 570.952 586.920 547.639
Dedução de receita
ISS  (24.845)  (21.983)  (24.267)  (21.981)
PIS  (8.663)  (8.206)  (8.635)  (8.206)
COFINS  (46.602)  (37.767)  (40.981)  (37.769)
Receita Líquida 556.175 502.996 513.037 479.683
21 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Custo com mão de obra  (290.032)  (255.014)  (274.082)  (250.679)
Custo com serviços  (106.838)  (103.785)  (101.811)  (100.254)
Custo com materiais  (10.349)  (1.961)  (9.399)  (1.942)
Custo com ativos  (35.057)  (30.856)  (32.787)  (29.791)
Depreciação e amortização  (2.678)  (2.690)  (2.631)  (2.690)
Custos gerais  (27.872)  (21.057)  (25.002)  (17.323)

 (472.826)  (415.363)  (445.712)  (402.679)
22 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO Consolidado Controladora

2019 2018 2019 2018
Rendimentos sobre aplicações 1.073 1.105 1.044 1.065
Descontos obtidos 406 376 406 376
Juros sobre clientes 675 1.947 674 1.947
Outros juros 391 142 391 142
Atualização selic 406 713 406 713
Variação cambial ativa 956 966 951 936
Variação monetária ativa 1.173 1.769 1.170 1.769
Receita de mútuo 173 64 173 64
Total das receitas financeiras 5.253 7.082 5.215 7.012
Juros de empréstimos  (726)  (574)  (726)  (574)
Taxas e emolumentos  (181)  (142)  (159)  (140)
Descontos concedidos  (163)  (185)  (163)  (185)
Juros sobre fornecedores  (45)  (706)  (9)  (706)
Variação cambial passiva  (1.140)  (470)  (890)  (394)
Variação monetária passiva  (2.428)  (3.053)  (2.382)  (3.053)
Outras despesas  (1.244)  (1.436)  (942)  (1.017)
Total das despesas financeiras  (5.927)  (6.566)  (5.271)  (6.069)
Resultado financeiro líquido  (674) 516  (56) 943
23  LUCRO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado 
por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no 
fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O Lucro 
diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para 
presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

Controladora
2019 2018

Lucro atribuível aos acionistas da Sociedade 3.545 11.808
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas-milhares 25.000 25.000
Lucro básico por ação 0,14 0,47
24 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usu-
ais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade 
em 31 de dezembro 2019 e de 2018, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: O valor de 
mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a receber de 
clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos 
ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado monetariamente 
com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o saldo devedor 
registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. b. Partes relacionadas: O saldo devido as partes 
relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido praticadas com 
partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado 
das transações financeiras. 
25 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como 
política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a 
risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito 
e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam 
capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da Sociedade é manter uma 
forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus 
sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a Sociedade são suficientes para suas 
necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital 
e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2020. Não tem sido prática da Sociedade transacionar com instru-
mentos financeiros para fins especulativos. 25.1 RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO: O risco de crédito é o risco de 
a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, 
o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Sociedade ao risco de concentração de 
crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade 
são mantidas nas melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são 
prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro: O
risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo 
suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite 
estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser 
atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentra-
ção de riscos e, conseqüentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. 
ii. Contas a receber: O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da 
sólida situação financeira das empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, 
a Sociedade monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas 
de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, 
cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 
31 de dezembro de 2019, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. 25.2 GERENCIAMENTO DE 
RISCOS: A Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; 
• Risco de taxa de juros e; • Gestão de Capital. Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos 
fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos 
financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instru-
mentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros 
derivativos. Risco de taxa de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de 
um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao risco 
de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas 
de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos 
a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é manter entre 40% 
e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se refiram a operações 
descontinuadas. Gestão de capital: A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade 
da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a 
Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de paga-
mento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito de 
reduzir o nível de endividamento. 
26 EVENTOS SUBSEQUENTES: Reestruturação societária: Em 31 de março de 2020, conforme Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a incorporação da China Comunications Construction Company (Brazil) - CCCC BR pela 
Sociedade, com base em laudo de avaliação contábil, compreendendo o acervo líquido total de R$ 261.751 mil em 29 de 
fevereiro de 2020. COVID-19: Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença cha-
mada COVID-19 (Coronavírus), classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, onde eventuais efeitos 
produzidos pelas ações governamentais para conter sua disseminação poderá impactar negativamente as operações 
da Sociedade e, consequentemente, suas demonstrações financeiras. Nesse sentido, a Administração da Sociedade 
esclarece que, em consonância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes e, diante das atuais informações e 
dados sobre essa pandemia e os potenciais impactos na atividade econômica global, não há com aferir nesse momento 
quais efeitos relevantes podem impactar suas demonstrações financeiras, a continuidade das suas operações e/ou as 
estimativas contábeis mais significativas. Entretanto, a Administração segue monitorando de forma diligente toda e qual-
quer informação a respeito do tema para que decisões tempestivas possam ser tomadas para minimizar seus reflexos.

www.concremat.com.br
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Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CON-
CREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. (Companhia ou Controladora), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira, individual e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA 
E TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais 
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 

que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por frau-
de ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
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, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-
panhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informa-
ções financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020.

Bakertilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Claudio Henrique D. Reis 
Contador - CRC-SC 024.494/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

www.concremat.com.br

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 



Sexta-feira, 15 de maio de 2020Monitor Mercantil  n 11Financeiro

Bom Jesus Eólica S.A. – Em Liquidação CNPJ/MF nº 19.389.517/0001-42

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 5.187 2.614
Ativo circulante 21 56
Caixa e equivalentes de caixa 4 21 3
Impostos a recuperar 5 - 51
Despesas antecipadas - 2
Ativo não circulante 5.166 2.558
Impostos a recuperar 5 51 -
Partes relacionadas 6 1.689 1.672
Imobilizado 7 3.426 886
Passivo e patrimônio líquido 5.187 2.614
Passivo circulante 3.426 1.607
Fornecedores 8 1.819 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Obrigações tributárias 10 13 13
Partes relacionadas 6 1.592 1.592
Patrimônio líquido 11 1.761 1.007
Capital social integralizado 23.568 21.010
(-) Capital a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (20.003) (20.003)
Prejuízo do exercício (127) -

Demonstrações de resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Despesas e receitas administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Serviços de Terceiros 12 (57) (48)
Tributos (1) (2)
Seguro (5) (10)
Resultado antes do resultado financeiro (128) (117)
Resultado financeiro líquido 13
Despesas financeiras (1) (19)

(1) (19)
Prejuízo do exercício (127) (136)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$) 2019 2018

Prejuízo do exercício (127) (136)
Resultado abrangente total (127) (136)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$)

Nota
Capital
Social

Capital
Social a 

integralizar

Prejuízos
Acumu-

lados

Patrimônio
Líquido

Total
Saldo em 31/12/2017 21.010 - (19.867) 1.143
Prejuízo do Exercício - - (136) (136)
Saldo em 31/12/2018 21.010 - (20.003) 1.007
Prejuízo do exercício - - (127) (127)
Aumento de Capital 2.558 - - 2.558
Capital Social a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 23.568 (1.677) (20.130) 1.761

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (127) (136)
(Aumento) redução nos ativos
Despesas antecipadas 2 33
Partes relacionadas (17) (813)

(15) (780)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.819 (3)
Obrigações sociais e trabalhistas - (1)
Partes relacionadas - 37

1.819 33
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais 1.677 (883)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.540) 882
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento (2.540) 882
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de 
financiamento 881 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 18 (1)
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 3 4
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 21 3
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 18 (1)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Insumos adquiridos de terceiros 2019 2018
Seguros (5) (10)
Serviços de terceiros (57) (48)
Valor adicionado bruto (62) (58)
Valor adicionado líquido (62) (58)
Receitas financeiras/despesas financeiras (1) (19)
Valor adicionado total a distribuir (63) (77)
Distribuição do valor adicionado (63) (77)
Colaboradores 64 57
Impostos, taxas e contribuições - 2
Prejuízo do exercício (127) (136)

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia

 CACHOEIRA EOLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.376.510/0001-96

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).
Nota 2019 2018

Ativo 4.001 1.429
Ativo circulante 24 33
Caixa e equivalentes de caixa 4 24 5
Impostos a recuperar 5 - 25
Despesas antecipadas 17 - 3
Ativo não circulante 3.977 1.396
Impostos a recuperar 5 25 -
Partes relacionadas 6a 862 841
Imobilizado 7 3.090 555
Passivo e patrimônio líquido 4.001 1.429
Passivo circulante 2.083 263
Fornecedores 8 1.819 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Obrigações tributárias 10 7 7
Partes relacionadas 6b 255 254
Patrimônio líquido 11 1.918 1.166
Capital social 17.188 14.630
(-) Capital a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (13.464) (13.464)
Prejuízo do exercício (129) -

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).

Nota
Capital
Social

Capital Social a 
integralizar

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 14.630 - (13.354) 1.276
Prejuízo do exercício - - (110) (110)
Saldo em 31/12/2018 14.630 - (13.464) 1.166
Prejuízo do exercício - - (129) (129)
Aumento de Capital 2.558 - - 2.558
Capital a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 17.188 (1.677) (13.593) 1.918

Demonstrações de Resultados
 em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).

Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Serviço de Terceiros 12 (58) (45)
Tributos - (1)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (127) (106)
Resultado financeiro líquido 13
Despesas financeiras (2) (4)

(2) (4)
Resultado antes do IR e CSLL (129) (110)
Prejuízo do exercício (129) (110)

Demonstrações do Valor Adicionado 
em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).

Insumos adquiridos de terceiros 2019 2018
Seguros (5) (3)
Serviços de terceiros (58) (45)
Valor adicionado bruto (63) (48)
Valor adicionado líquido (63) (48)
Receitas/despesas financeiras (2) (4)
Valor adicionado total a distribuir (65) (52)
Distribuição do valor adicionado (65) (52)
Colaboradores 64 57
Impostos, taxas e contribuições - 1
Prejuízo do exercício (129) (110)

As demomstrações Contábies completas e auditadas
 encontram-se na sede da Companhia. 

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Contador: Luiz Burigo CRC-SC-035714/O-5
Demonstrações dos Resultados Abrangentes

 em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).
2019 2018

Prejuízo do exercício (129) (110)
Resultado abrangente total (129) (110)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (129) (110)
(Aumento) redução nos ativos
Partes relacionadas (21) (242)
Despesas antecipadas 3 (2)

(18) (244)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.819 (3)
Obrigações sociais e trabalhistas - (1)
Partes relacionadas 1 10

1.820 6
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais 1.673 (348)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.535) 348
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento (2.535) 348
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
 de financiamento 881 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 19 -
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 5 5
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 24 5
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 19 -

Carnaúba I Eólica S.A. – Em Liquidação CNPJ/MF nº 19.443.862/0001-17

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.496 2.542
Ativo circulante 5 830
Caixa e equivalentes de caixa 4 4 181
Impostos a recuperar 5 1 646
Despesas antecipadas - 3
Ativo não circulante 4.491 1.712
Impostos a recuperar 646 -
Partes relacionadas 6a 786 829
Imobilizado 7 3.059 883
Passivo e patrimônio líquido 4.496 2.542
Passivo circulante 3.012 1.407
Fornecedores 8 1.564 17
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1 1
Obrigações tributárias 10 34 35
Partes relacionadas 6b 1.413 1.354
Patrimônio líquido 11 1.484 1.135
Capital social 9.333 6.775
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (5.640) (5.640)
Resultado do exercício (532) -

Demonstrações de resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (160) (309)
Serviços de Terceiros 12 (350) (413)
Tributos - (1)
Material de expediente (1) (1)
Aluguel (17) (20)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (533) (747)
Resultado financeiro líquido 13 1 -
Receitas financeiras 3 8
Despesas financeiras (2) (8)
Outras receitas e despesas - (1.178)
Outras despesas - (2.168)
Outras receitas - 990
Resultado antes do IR e CSLL (532) (1.925)
Prejuízo do exercício (532) (1.925)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Prejuízo do exercício (532) (1.925)
Resultado abrangente total (532) (1.925)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Nota
Capital
Social

Capital a 
integralizar

Prejuízos
Acumulados

Patrimônio
Liquido

Total
Saldo em 31/12/2017 6.375 - (3.715) 2.660
Aumento de Capital 400 400
Prejuízo do exercício - - (1.925) (1.925)
Saldo em 31/12/2018 6.775 - (5.640) 1.135
Prejuízo do exercício - - (532) (532)
Aumento de Capital 2.558 2.558
(-) Capital a Integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 9.333 (1.677) (6.172) 1.484

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (532) (1.925)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar (1) -
Despesas antecipadas 3 -
Partes relacionadas 43 357
Outros créditos - 2

45 359
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.547 13
Obrigações sociais e trabalhistas - (62)
Obrigações tributárias (1) 27
Partes relacionadas 59 893
Outras obrigações - (4)

1.605 867
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais 1.118 (699)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.176) 477
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento (2.176) 477
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 400
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de 
financiamento 881 400
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (177) 178
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 181 3
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 4 181
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (177) 178

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 990
Insumos adquiridos de terceiros
Seguros (5) (3)
Serviços de terceiros (350) (413)
Aluguel (17) (20)
Materiais (1) (1)
Tributos - (1)
Valor adicionado bruto (373) 552
Valor adicionado líquido (373) 552
Receitas financeiras/despesas 1 -
Outras Despesas - (2.168)
Valor adicionado total a distribuir (372) (1.616)
Distribuição do valor adicionado (372) (1.616)
Colaboradores 160 309
Prejuízo do exercício (532) (1.925) Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante

Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante
Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia

CARNAÚBA II EÓLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.443.884/0001-87

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas

 encontram-se na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.904 2.630
Ativo circulante 77 558
Caixa e equivalentes de caixa 4 77 7
Impostos a recuperar 5 - 549
Despesas antecipadas - 2
Ativo não circulante 4.827 2.072
Impostos a recuperar 5 549 -
Partes relacionadas 6a 1.358 1.328
Imobilizado 7 2.920 744
Passivo e patrimônio líquido 4.904 2.630
Passivo circulante 1.573 14
Fornecedores 8 1.560 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1 2
Obrigações tributárias 10 5 5
Partes relacionadas 6b 7 7
Patrimônio líquido 12 3.331 2.616
Capital social 7.781 5.223
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (2.607) (2.607)
Prejuízo do exercício (166) -

Demonstrações de Resultados Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Serviços de Terceiros (96) (47)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (165) (107)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras - 5
Despesas financeiras (1) (2)

(1) 3
Outras receitas e despesas
Outras despesas - (1)
Outras receitas - 15

- 14
Resultado antes do IR e CSLL (166) (90)
Prejuízo do exercício (166) (90)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (166) (90)
Resultado abrangente total (166) (90)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Capital
Social

Capital Social 
a integralizar

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 5.223 - (2.517) 2.706
Prejuízo do exercício (90) (90)
Saldo em 31/12/2018 5.223 - (2.607) 2.616
Prejuízo do exercício - - (166) (166)
Aumento de Capital 2.558 - - 2.558
(-) Capital a Integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 7.781 (1.677) (2.773) 3.331

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (166) (90)
(Aumento) redução nos ativos
Partes relacionadas (30) (215)
Outros créditos - 1
Despesas antecipadas 2 (2)

(28) (216)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.560 (3)
Obrigações sociais e trabalhistas (1) (1)
Obrigações tributárias - 1
Partes relacionadas - 3

1.559 -
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
 das atividades operacionais 1.365 (306)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.176) 311
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimento (2.176) 311
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
 de financiamento 881 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (70) 5
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 7 2
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 77 7
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 70 5

Demonstrações do Valor Adicionado
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Insumos adquiridos de terceiros 2019 2018
Outras Receitas - 14
Serviços de terceiros (96) (47)
Seguros (5) (3)
Valor adicionado bruto (101) (36)
Valor adicionado líquido (101) (36)
Receitas/despesas financeiras (1) 3
Valor adicionado total a distribuir (102) (33)
Distribuição do valor adicionado (102) (33)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (166) (90)
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CARNAUBA III EÓLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.390.222/0001-96

Balanço Patrimonial Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.333 2.047
Ativo circulante 75 509
Caixa e equivalentes de caixa 4 75 7
Impostos a recuperar 5 - 499
Despesas antecipadas - 3
Ativo não circulante 4.258 1.538
Impostos a recuperar 499 -
Partes relacionadas 6a 814 769
Imobilizado 7 2.945 769
Passivo e patrimônio líquido 4.333 2.047
Passivo circulante 1.650 121
Fornecedores 8 1.560 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1 2
Obrigações tributárias 10 5 5
Partes relacionadas 6b 84 114
Patrimônio líquido 11 2.683 1.926
Capital social 7.199 4.641
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (2.715) (2.715)
Prejuízo do exercício (124) -

Demonstrações de Resultados
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Despesas gerais e administrativas 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Serviços de Terceiros (54) (47)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (123) (107)
Resultado financeiro
Despesas financeiras (1) (2)

(1) (2)
Outras receitas e despesas
Outras receitas - 3

- 3
Resultado antes do IR e CSLL (124) (106)
Prejuízo do exercício (124) (106)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (124) (106)
Resultado abrangente total (124) (106)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Capital
Social

Capital a
integralizar

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 4.641 - (2.609) 2.032
Prejuízo do exercício (106) (106)
Saldo em 31/12/2018 4.641 - (2.715) 1.926
Prejuízo do exercício - - (124) (124)
Aumento de Capital 2.558 - 2.558
(-) Capital a Integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 7.199 (1.677) (2.839) 2.683

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (124) (106)
(Aumento) redução nos ativos
Despesas antecipadas 3 (3)
Partes relacionadas (45) (149)
Outros créditos - 1

(42) (151)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.560 (3)
Obrigações sociais e trabalhistas (1) -
Partes relacionadas (30) 11

1.529 8
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
 das atividades operacionais 1.363 (249)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.176) -
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimento (2.176) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 254
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
 de financiamento 881 254
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 68 5
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 7 2
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 75 7
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 68 5

Demonstrações do Valor Adicionado
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 3
Insumos adquiridos de terceiros
Seguros (5) (3)
Serviços de terceiros (54) (47)
Valor adicionado bruto (59) (47)
Valor adicionado líquido (59) (47)
Receitas/despesas financeiras (1) (2)
Valor adicionado total a distribuir (60) (49)
Distribuição do valor adicionado (60) (49)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (124) (106)

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Contador: Luiz Burigo CRC-SC-035714/O-5

As demomstrações Contábies completas e auditadas
 encontram-se na sede da Companhia. 

Carnaúba V Eólica S.A. – Em Liquidação

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 5.811 3.522
Ativo circulante 74 742
Caixa e equivalentes de caixa 4 74 6
Impostos a recuperar 5 - 733
Despesas antecipadas - 3
Ativo não circulante 5.737 2.780
Impostos a recuperar 5 733 -
Partes relacionadas 6a 1.927 1.880
Imobilizado 7 3.077 900
Passivo e patrimônio líquido 5.811 3.522
Passivo circulante 1.583 35
Fornecedores 8 1.560 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Obrigações tributárias 10 7 7
Partes relacionadas 6b 14 26
Patrimônio líquido 11 4.228 3.487
Capital social 9.518 6.960
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (3.473) (3.473)
Prejuízo do exercício (140) -

Demonstrações de resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Materiais (1) (1)
Serviços de Terceiros 12 (69) (64)
Aluguel - (5)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (139) (130)
Resultado financeiro 13 (1) (2)
Despesas financeiras (1) (2)
Outras receitas e despesas - 14
Outras receitas - 14
Resultado antes do IR e CSLL (140) (118)
Prejuízo do exercício (140) (118)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Prejuízo do exercício (140) (118)
Resultado abrangente total (140) (118)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018

(Em MR$) Capital
Social

Capital a 
integralizar

Prejuízos
Acumulados

Patrimônio
Liquido Total

Saldo em 31/12/2017 6.960 - (3.355) 3.605
Prejuízo do exercício - - (118) (118)
Saldo em 31/12/2018 6.960 - (3.473) 3.487
Prejuízo do exercício - - (140) (140)
Aumento de Capital 2.558 - 2.558
(-) Capital a Integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 9.518 (1.677) (3.613) 4.228

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (140) (118)
Aumento (redução) nos ativos (44) (103)
Despesas antecipadas 3 (3)
Partes relacionadas (47) (101)
Adiantamento a Fornecedores - 1
Aumento (redução) nos passivos 1.548 (107)
Fornecedores 1.560 (8)
Partes relacionadas (12) (99)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais 1.364 (328)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.177) 333
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento (2.177) 333
Integralização de capital 881 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de financiamento 881 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 68 5
Caixa, equivalentes e aplicações no início do período 6 1
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do período 74 6
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 68 5

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5

CNPJ/MF nº 19.390.294/0001-33

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 14
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros (69) (64)
Materiais (1) (1)
Outros créditos - (5)
Seguro (5) (3)
Valor adicionado bruto (75) (59)
Valor adicionado líquido (75) (59)
Receitas/despesas financeiras, liquidas (1) (2)
Valor adicionado total a distribuir (76) (61)
Distribuição do valor adicionado (76) (61)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (140) (118)

CERVANTES I EOLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.446.879/0001-28

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante; Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante; Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
 encontram-se na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 3.746 1.487
Ativo circulante 84 459
Caixa e equivalentes de caixa 4 78 7
Impostos a recuperar 5 - 443
Despesas antecipadas - 3
Outros Créditos 6 6
Ativo não circulante 3.662 1.028
Impostos a recuperar 443 -
Partes relacionadas 6a 72 57
Imobilizado 7 3.147 971
Passivo e patrimônio líquido 3.746 1.487
Passivo circulante 2.266 754
Fornecedores 8 1.560 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1 2
Obrigações tributárias 10 31 31
Partes relacionadas 6b 674 721
Patrimônio líquido 11 1.480 733
Capital social 7.200 4.641
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (3.908) (3.908)
Prejuízo do exercício (135) -

Demonstrações de Resultados Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Material (1) (3)
Serviços de Terceiros 12 (64) (54)
Arrendamento e Aluguel - (1)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (134) (118)
Resultado financeiro 13
Despesas financeiras (1) (2)

(1) (2)
Outras receitas e despesas
Outras despesas - (141)
Outras receitas - 74

- (67)
Resultado antes dos impostos (135) (187)
Prejuízo do exercício (135) (187)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Em 31/12/2019 e 31/12/2018
(Em MR$) 2019 2018

Prejuízo do exercício (135) (187)
Resultado abrangente total (135) (187)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Capital
Social

Capital a 
integralizar

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 4.641 - (3.721) 920
Prejuízo do exercício (187) (187)
Saldo em 31/12/2018 4.641 - (3.908) 733
Prejuízo do exercício - - (135) (135)
Aumento de Capital 2.559 - 2.559
(-) Capital a Integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 7.200 (1.677) (4.043) 1.480

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (135) (187)
Aumento (redução) nos ativos
Despesas antecipadas 3 (3)
Partes relacionadas (15) (57)
Outros créditos - (5)

(12) (65)
Aumento (redução) nos passivos 1.512 52
Fornecedores 1.560 (3)
Obrigações sociais e trabalhistas (1) -
Obrigações tributárias - 10
Partes relacionadas (47) 45
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
 das atividades operacionais 1.365 (200)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.176) 204
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimento (2.176) 204
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 882 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
 de financiamento 882 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 71 4
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 7 3
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 78 7
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 71 4

Demonstrações do Valor Adicionado Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 74
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros (64) (54)
Materiais (1) (3)
Seguros (5) (3)
Arrendamento - (1)
Outras Despesas - (141)
Valor adicionado bruto (70) (128)
Valor adicionado líquido (70) (128)
Receitas/despesas financeiras liquidas (1) (2)
Valor adicionado total a distribuir (71) (130)
Distribuição do valor adicionado (71) (130)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (135) (187)

CERVANTES II EOLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.390.672/0001-89

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5
As Demonstrações Contábeis completas e auditadas

 encontram-se na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 3.571 1.257
Ativo circulante 76 369
Caixa e equivalentes de caixa 4 76 5
Impostos a recuperar 5 - 362
Despesas antecipadas - 2
Ativo não circulante 3.495 888
Impostos a recuperar 5 362 -
Partes relacionadas 6a 286 256
Imobilizado 7 2.847 632
Passivo e patrimônio líquido 3.571 1.257
Passivo circulante 1.580 21
Fornecedores 8 1.560 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1 2
Obrigações tributárias 10 8 8
Partes relacionadas 6b 11 11
Patrimônio líquido 11 1.991 1.236
Capital social 6.049 3.490
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (2.254) (2.254)
Prejuízo do exercício (127) -

Demonstrações de Resultados Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Material (1) -
Serviços de Terceiros 12 (56) (47)
Tributos - (1)
Seguro (5) (3)
Resultado antes do resultado financeiro (126) (108)
Resultado financeiro 13
Despesas financeiras (1) (2)

(1) (2)
Outras receitas e despesas
Outras receitas - 2

- 2
Resultado antes do IR e CSLL (127) (108)
Prejuízo do exercício (127) (108)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (127) (108)
Resultado abrangente total (127) (108)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Nota
Capital
Social

Capital Social 
a integralizar

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 3.490 - (2.146) 1.344
Prejuízo do exercício - - (108) (108)
Saldo em 31/12/2018 3.490 - (2.254) 1.236
Prejuízo do exercício - - (127) (127)
Aumento de Capital 2.559 - - 2.559
(-) Capital a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 6.049 (1.677) (2.381) 1.991

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (127) (108)
Aumento (redução) nos ativos (28) (33)
Despesas antecipadas 2 (2)
Partes relacionadas (30) (32)
Outros créditos - 1
Aumento (redução) nos passivos 1.559 -
Fornecedores 1.560 (3)
Obrigações sociais e trabalhista (1) -
Partes relacionadas - 3
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
 das atividades operacionais 1.404 (141)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.215) 143
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimento (2.215) 143
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 882 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
 de financiamento 882 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 71 2
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 5 3
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 76 5
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 71 2

Demonstrações do Valor Adicionado
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 2
Insumos adquiridos de terceiros
Seguro (5) (3)
Material (1) -
Serviços de terceiros (56) (47)
Valor adicionado bruto (62) (48)
Valor adicionado líquido (62) (48)
Receitas financeiras/despesas financeiras (1) (2)
Valor adicionado total a distribuir (63) (50)
Distribuição do valor adicionado (63) (50)
Colaboradores 64 57
Impostos, taxas e contribuições - 1
Prejuízo do exercício (127) (108)
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PUNAU I EOLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.446.932/0001-90

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante; Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante; Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
 encontram-se na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.907 2.910
Ativo circulante 10 709
Caixa e equivalentes de caixa 4 2 8
Impostos a recuperar 5 - 691
Despesas antecipadas - 3
Outros créditos 8 7
Ativo não circulante 4.897 2.201
Impostos a recuperar 5 691 -
Partes relacionadas 6a 836 861
Imobilizado 7 3.368 1.334
Intangível 2 6
Passivo e patrimônio líquido 4.907 2.910
Passivo circulante 2.741 1.160
Fornecedores 8 1.563 8
Obrigações sociais e trabalhistas 9 1 2
Obrigações tributárias 10 15 15
Partes relacionadas 6b 1.162 1.135
Patrimônio líquido 11 2.166 1.750
Capital social 9.519 6.960
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (5.210) (5.210)
Prejuízo do exercício (466) -

Demonstrações de Resultados Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal 13 (64) (57)
Serviço de Terceiros 12 (194) (114)
Arrendamento e Aluguel - (9)
Seguro (5) (47)
Material (3) (3)
Depreciação (107) -
Amortização (10) -
Resultado antes do resultado financeiro (383) (230)
Resultado financeiro (2) (2)
Despesas financeiras (2) (2)
Outras receitas e despesas
Outras despesas (107) -
Outras receitas 26 5

(81) 5
Prejuízo do exercício (466) (227)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Em 31/12/2019 e 31/12/2018
 (Em MR$) 2019 2018

Prejuízo do exercício (466) (227)
Resultado abrangente total (466) (227)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Nota
Capital 
Social

Capital Social 
a integralizar

Prejuízos 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 6.960 - (4.983) 1.977
Prejuízo do exercício - - (227) (227)
Saldo em 31/12/2018 6.960 - (5.210) 1.750
Prejuízo do exercício - - (466) (466)
Aumento de Capital 2.559 - - 2.559
Capital Social a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 9.519 (1.677) (5.676) 2.166

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (466) (227)
(Aumento) redução nos ativos 28 (166)
Despesas antecipadas 3 41
Partes relacionadas 25 (208)
Outros créditos (1) 1
Aumento (redução) nos passivos 1.582 67
Fornecedores 1.555 1
Obrigações tributárias - 1
Obrigações sociais e trabalhistas (1) -
Partes relacionadas 27 65
Outros credores 1 -
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
 das atividades operacionais 1.144 (326)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.032) 334
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimento (2.032) 334
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 882 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
de financiamento 882 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (6) 8
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 8 -
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 2 8
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (6) 8

Demonstrações do valor adicionado Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Receitas 2019 2018
Outras receitas 26 5

26 5
Insumos adquiridos de terceiros
Seguros (5) -
Serviços de terceiros (194) (114)
Materiais (3) (3)
Outras despesas (224) (56)
Valor adicionado bruto (426) (173)
Valor adicionado líquido (400) (168)
Receitas/despesas financeiras (2) (2)
Valor adicionado total a distribuir (402) (170)
Distribuição do valor adicionado (402) (170)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (466) (227)

SÃO CAETANO EOLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.388.557/0001-70

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante; Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante; Contador: Luiz Burigo - CRC-SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
 encontram-se na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.493 2.081
Ativo circulante 22 57
Caixa e equivalentes de caixa 4 22 1
Impostos a recuperar 5 - 51
Despesas antecipadas - 3
Outros créditos - 2
Ativo não circulante 4.471 2.024
Impostos a recuperar 5 45 -
Partes relacionadas 6 877 894
Imobilizado 7 3.549 1.130
Passivo e patrimônio líquido 4.493 2.081
Passivo circulante 2.660 847
Fornecedores 8 1.820 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Obrigações tributárias 10 13 19
Partes relacionadas 6 825 826
Patrimônio líquido 11 1.833 1.234
Capital social 9.519 6.960
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (5.210) (5.210)
Prejuízo do exercício (466) -

Demonstrações de Resultados Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Serviços de Terceiros 12 (74) (67)
Material de Expediente (1) -
Seguro (5) (11)
Depreciação (31) -
Amortização (45) -
Resultado antes do resultado financeiro (220) (135)
Resultado financeiro líquido 13
Despesas financeiras (2) (7)

(2) (7)
Outras receitas e despesas
Outras despesas (63) -
Outras receitas 3 24

(60) 24
Resultado antes do IR e CSLL (282) (118)
Prejuízo do exercício (282) (118)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (282) (118)
Resultado abrangente total (282) (118)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Nota
Capital
Social

Capital Social 
a integralizar

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 29.410 - (28.058) 1.352
Prejuízo do exercício (118) (118)
Saldo em 31/12/2018 29.410 - (28.176) 1.234
Prejuízo do exercício - - (282) (282)
Aumento de Capital 2.558 - 2.558
Capital Social a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 31.968 (1.677) (28.458) 1.833

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (282) (118)
(Aumento) redução nos ativos 28 (674)
Impostos a recuperar 6 (1)
Despesas antecipadas 3 34
Partes relacionadas 17 (706)
Outros créditos 2 (1)
Aumento (redução) nos passivos 1.813 (50)
Fornecedores 1.820 (7)
Obrigações tributárias (6) -
Partes relacionadas (1) (43)
Caixa líquido gerado proveniente das
 atividades operacionais 1.559 (842)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.419) 836
Caixa líquido consumido proveniente das atividades
 de investimentos (2.419) 836
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 881 -
Fluxo de caixa consumido em atividade
 de financiamento 881 -
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de 
caixa 21 (6)
Caixa e equivalentes no início do exercício 1 7
Caixa e equivalentes no fim do exercício 22 1

21 (6)

Demonstrações do Valor Adicionado
 Em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

2019 2018
Receitas: Outras receitas 3 24
Insumos adquiridos de terceiros
Outras despesas (63) -
Serviços de terceiros (74) (67)
Seguros (5) (11)
Material de expediente (1) -
Depreciação (31) -
Amortização (45) -
Valor adicionado bruto (219) (78)
Valor adicionado líquido (216) (54)
Despesas financeiras (2) (7)
Valor adicionado total a distribuir (218) (61)
Distribuição do valor adicionado (218) (61)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (282) (118)

São Caetano I Eólica S.A. – Em Liquidação CNPJ/MF nº 19.375.545/0001-00

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.637 2.067
Ativo circulante 32 58
Caixa e equivalentes de caixa 4 32 8
Impostos a recuperar 5 - 47
Despesas antecipadas - 3
Ativo não circulante 4.605 2.009
Impostos a recuperar 5 47 -
Partes relacionadas 6a 1.287 1.277
Imobilizado 7 3.271 732
Passivo e patrimônio líquido 4.637 2.067
Passivo circulante 2.627 805
Fornecedores 8 1.819 -
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Partes relacionadas 6b 795 792
Obrigações tributárias 10 11 11
Patrimônio líquido 11 2.010 1.262
Capital social 22.418 19.860
(-) Capital a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (18.598) (18.598)
Prejuízo do exercício (133) -

Demonstrações de resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (64) (57)
Serviços de Terceiros 12 (62) (44)
Seguro (5) (9)
Resultado antes do resultado financeiro (131) (110)
Resultado financeiro líquido 13 (2) (9)
Despesas financeiras (2) (9)
Outras receitas e despesas - 4
Outras receitas - 4
Resultado antes do IR e CSLL (133) (115)
Prejuízo do exercício (133) (115)
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (133) (115)
Resultado abrangente total (133) (115)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$)

Nota

Capital 
Social 

subscrito

Capital 
Social a in-
tegralizar

Prejuízos
Acumula-

dos

Patrimônio
Líquido

total
Saldo em 31/12/2017 19.860 - (18.483) 1.377
Prejuízo do exercício (115) (115)
Saldo em 31/12/2018 19.860 - (18.598) 1.262
Prejuízo do exercício - - (133) (133)
Aumento de Capital 2.558 - - 2.558
(-) Capital a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 22.418 (1.677) (18.731) 2.010

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (133) (115)
Aumento (redução) nos ativos
Impostos a recuperar - 1
Despesas antecipadas 3 23
Partes relacionadas (10) (501)

(7) (477)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.819 (3)
Partes relacionadas 3 (91)

1.822 (94)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais 1.682 (686)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.539) 685
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento (2.539) 685
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de 
financiamento 881 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 24 (1)
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 8 9
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 32 8
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 24 (1)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 4
Insumos adquiridos de terceiros
Seguros (5) (9)
Serviços de terceiros (62) (44)
Valor adicionado bruto (67) (49)
Valor adicionado líquido (67) (49)
Receitas/despesas financeiras (2) (9)
Valor adicionado total a distribuir (69) (58)
Distribuição do valor adicionado (69) (58)
Colaboradores 64 57
Prejuízo do exercício (133) (115)

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia

SÃO GALVÃO EOLICA S.A.
CNPJ/MF nº 19.390.265/0001-71

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).
Nota 2019 2018

Ativo 4.167 1.799
Ativo circulante 36 310
Caixa e equivalentes de caixa 4 6 173
Clientes 12 12
Impostos a recuperar 5 2 101
Despesas antecipadas - 3
Outros 16 21
Ativo não circulante 4.131 1.489
Impostos a recuperar 5 100 -
Partes relacionadas 6a 490 536
Imobilizado 7 3.541 953
Passivo e patrimônio líquido 4.167 1.799
Passivo circulante 5.685 3.828
Fornecedores 8 1.824 9
Obrigações sociais e trabalhistas 9 15 15
Obrigações tributárias 10 275 289
Partes relacionadas 6b 3.553 3.497
Outros credores 18 18
Patrimônio líquido 11 (1.517) (2.029)
Capital social 31.188 28.630
(-) Capital a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (30.659) (30.659)
Prejuízo do exercício (370) -

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).

No-
ta

Capital
Social

Capital Social 
a integralizar

Prejuízos
Acumulados

Patrimônio
Líquido

Total
Saldo em 31/12/2017 28.280 - (27.448) 832
Aumento de Capital 350 - 350
Prejuízo do exercício - - (3.211) (3.211)
Saldo em 31/12/2018 28.630 - (30.659) (2.029)
Prejuízo do exercício - - (370) (370)
Aumento de Capital 2.558 - - 2.558
Capital a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 31.188 (1.677) (31.028) (1.517)

Demonstrações de Resultados em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).
Despesas gerais e administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (220) (364)
Serviços de Terceiros 12 (130) (547)
Aluguel (16) (20)
Seguro (5) (20)
Resultado antes do resultado financeiro (371) (951)
Resultado financeiro líquido 13
Receitas financeiras 3 4
Despesas financeiras (2) (19)

1 (15)
Outras receitas e despesas
Outras despesas - (4.147)
Outras receitas - 1.902

- (2.245)
Resultado antes do IR e CSLL (370) (3.211)
Prejuízo do exercício (370) (3.211)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
 em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).

2019 2018
Prejuízo do exercício (370) (3.211)
Resultado abrangente total (370) (3.211)

Demonstrações do Valor Adicionado em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$).
Outras Receitas 2019 2018
Outras Receitas - 1.902
Insumos adquiridos de terceiros
Seguros (5) (20)
Serviços de terceiros (130) (547)
Outras despesas - (4.147)
Valor adicionado bruto (135) (2.812)
Valor adicionado líquido (135) (2.812)
Receitas/despesas financeiras 1 (15)
Valor adicionado total a distribuir (134) (2.827)
Distribuição do valor adicionado (134) (2.827)
Colaboradores 220 364
Juros e aluguéis 16 20
Prejuízo do exercício (370) (3.211)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (370) (3.211)
Aumento (redução) nos ativos
Clientes - (12)
Impostos a recuperar (1) (3)
Despesas antecipadas 3 33
Partes relacionadas 46 (184)
Outros créditos 5 (18)

53 (184)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.815 2
Obrigações sociais e trabalhistas - (33)
Obrigações tributárias (14) 273
Partes relacionadas 56 2.328
Outros credores - 18

1.857 2.588
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
 das atividades operacionais 1.540 (807)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.588) 622
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimento (2.588) 622
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 350
Caixa líquido gerado proveniente das atividades
 de financiamento 881 350
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (167) 165
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 173 8
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 6 173
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (167) 165

As demomstrações Contábies completas e auditadas
 encontram-se na sede da Companhia. 

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Contador: Luiz Burigo CRC-SC-035714/O-5
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Pitimbu Eólica S.A. – Em Liquidação CNPJ/MF nº 19.375.531/0001-97

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas encontram-se na sede da Companhia.

Rodrigo Zúniga de Melo Sousa – Liquidante
Lais Monsores Vieira Barreto - Liquidante

Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Ativo 4.630 2.070
Ativo circulante 4 55
Caixa e equivalentes de caixa 4 4 2
Impostos a recuperar 5 - 50
Despesas antecipadas - 3
Ativo não circulante 4.626 2.015
Impostos a recuperar 51 -
Partes relacionadas 6a 410 438
Imobilizado 7 4.165 1.577
Passivo e patrimônio líquido 4.630 2.070
Passivo circulante 3.159 1.340
Fornecedores 8 1.820 1
Obrigações sociais e trabalhistas 9 2 2
Obrigações tributárias 10 30 30
Partes relacionadas 6b 1.307 1.307
Patrimônio líquido 11 1.471 730
Capital social integralizado 24.248 21.690
(-) Capital social a integralizar (1.677) -
Prejuízos acumulados (20.960) (20.960)
Prejuízo do exercício (140) -

Demonstrações de resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Despesas e receitas administrativas Nota 2019 2018
Pessoal (63) (58)
Serviços de Terceiros 12 (70) (45)
Seguro (5) (10)
Resultado antes do resultado financeiro (138) (113)
Resultado financeiro líquido 13 (2) (12)
Despesas financeiras (2) (12)
Outras receitas e despesas - (69)
Outras receitas - 76
Outras despesas - (145)
Prejuízo do exercício (140) (194)
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (140) (194)
Resultado abrangente total (140) (194)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$)

Nota
Capital
Social

Capital a 
integralizar

Prejuízos
Acumulados

Patrimônio
Liquido Total

Saldo em 31/12/2017 21.690 - (20.766) 924
Prejuízo do exercício - - (194) (194)
Saldo em 31/12/2018 21.690 - (20.960) 730
Prejuízo do exercício - - (140) (140)
Aumento de capital 2.558 - - 2.558
Capital a integralizar - (1.677) - (1.677)
Saldo em 31/12/2019 11 24.248 (1.677) (21.100) 1.471

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício (140) (194)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar (1) -
Despesas antecipadas 3 24
Partes relacionadas 28 (275)

30 (251)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 1.819 (3)
Obrigações tributárias - 8
Partes relacionadas - (36)

1.819 (31)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente das 
atividades operacionais 1.709 (476)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições e baixas do ativo imobilizado (2.588) 468
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das 
atividades de investimento (2.588) 468
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 881 -
Caixa líquido gerado proveniente das atividades de 
financiamento 881 -
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 2 (8)
Caixa, equivalentes e aplicações no início do exercício 2 10
Caixa, equivalentes e aplicações no fim do exercício 4 2
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 2 (8)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Receitas - 76
Outras receitas - 76
Insumos adquiridos de terceiros (75) (124)
Seguros (5) (10)
Serviços de terceiros (70) (45)
Outras despesas - (145)
Valor adicionado bruto (75) (124)
Receitas/despesas financeiras (2) (12)
Valor adicionado total a distribuir (77) (136)
Distribuição do valor adicionado (77) (136)
Colaboradores 63 58
Prejuízo do exercício (140) (194)

Restaurantes e lanchonetes perdem 69% da receita com isolamento
Pesquisa com cerca de 

dois mil entrevistados levan-
tou que o segmento de bares, 
restaurantes e lanchonetes 
foi o mais afetado com a 
quarentena: houve uma que-
da de 69% na receita desses 
pequenos negócios. Já os va-
rejos de roupas e acessórios 
ocupam a segunda posição, 
com uma redução de 66% 
em suas receitas. O estudo 
foi realizado pela fintech Bi-
zCapital.

A pesquisa também revela 
que as empresas de turismo 
e transporte perderam 64% 
de receita, o mesmo percen-
tual para serviços de beleza. 
Em contrapartida, farmácias 
e mercados intensificaram 
seu fluxo de vendas ao longo 

desse período, com queda de 
29% e 32% respectivamente.

Outro estudo, da Accen-
ture, apontou que no Brasil, 
o comércio sofreu queda de 
até 75% de seu faturamen-
to por conta da cautela dos 
clientes, que passaram a di-
minuir gastos pessoais du-
rante o isolamento social.

Enquanto o turismo liderou 
a baixa (-75%) - seguido por 
vestuário (-66%) e bares e res-
taurantes (-60%) - os supermer-
cados viram seu faturamento 
crescer em 16%. A queda total 
no faturamento do varejo brasi-
leiro no período, considerando 
desde o início de março até 13 
de maio, é de 30,1%.

O estudo também projeto a 
recuperação da economia de 

forma distinta. Os setores de 
vestuário, produtos de beleza, 
eletrodoméstico, vendas di-
retas, serviços de mobilidade 
e serviços médicos, hoje em 
baixa demanda, deverão se 
recuperar em um ritmo mais 
avançado. Já os serviços de 
academias, eventos, turismo, 
bares e restaurantes, deverão 
avançar um ritmo mais lento.

Neste contexto, o setor de 
pagamentos precisou pas-
sar por uma revisão de suas 
projeções. Antes da pande-
mia, operava-se com a ex-
pectativa de crescimento de 
24% no volume financeiro 
transacionado em cartões 
para 2020. Agora, os núme-
ros registram uma retração 
de 12 a 15% em relação ao 

ano anterior, com uma re-
ceita potencial não captura-
da que pode chegar a R$ 16 

bilhões. No longo prazo, o 
fator Covid-19 tende a ace-
lerar e consolidar iniciativas 

de digitalização do dinheiro, 
como transações contactless 
e pagamentos instantâneos.




