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Casos de Covid ameaçam indústria de carnes
China suspende compra de aves dos EUA 
e de suínos da maior fábrica da Europa

Caixa 100% pública permite 
reduzir desigualdade social

Chineses intensificaram fiscalização e pedem apoio do Brasil

A eclosão de casos de Covid-19 
em fábricas de processamento de 
carnes em vários países deixou em 
alerta o mercado. A China suspen-
deu importação de aves da fábrica 
da Tyson em Arkansas, EUA, onde 
481 trabalhadores testaram positi-
vo para o cornavírus.

A China também suspendeu a 
compra de produtos suínos da pro-
cessadora alemã Toennies, na se-
mana passada, após um surto entre 
centenas de seus empregados.

Os proprietários da maior fábrica 
de processamento de carne da Eu-
ropa devem prestar contas do surto 
que infectou mais de 1.500 de seus 
trabalhadores, afirmou o ministro 
do Trabalho da Alemanha, Hubertus 

Heil.  Cerca de 7 mil pessoas foram 
colocadas em quarentena na Renâ-
nia do Norte-Vestfália (NRW), onde 
fica a fábrica. Como resultado, es-
colas e jardins de infância na região 
que foram reabertos gradualmente 
se viram obrigados a fechar até pelo 
menos após as férias de verão.

Comunicado enviado pela Tyson 
à agência de notícias Reuters des-
taca que “a Organização Mundial 
da Saúde, os Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças, USDA e 
US Food & Drug Administration 
concordam que não há evidências 
de transmissão de Covid-19 asso-
ciada a alimentos”.

A China intensificou a supervi-
são de alimentos importados depois 

Confederação Nacional de 
Municípios descarta eleições em 2020

Aroldi destacou crescimento de casos de coronavírus

Bolívia confi rma eleições para setembro
Na noite de domingo, finalmente, 

a presidente interina da Bolívia, Jea-
nine Añez, promulgou a lei que de-
fine para o dia 6 de setembro a data 
das novas eleições gerais. Apesar da 
pandemia, os bolivianos se prepa-
ram para escolher o novo presidente 
do país. Añez afirmou que foi pres-
sionada por adversários políticos e 
disse que fará o possível para que as 
eleições sejam seguras e com menor 
risco de contágio possível.

“A Assembleia Legislativa con-
trolada pelo MAS (Movimento ao 
Socialismo, partido de Evo Mora-
les) aprovou a lei para as eleições 
em 6 de setembro. Fui pressionada 
pelo MAS, por Carlos Mesa (ex-
candidato à presidência pelo par-
tido Comunidade Cidadã) e outros 
políticos para realizar as eleições”, 
escreveu Añez em redes sociais.

A presidente interina assumiu o 
poder em um processo de legali-
dade contestada, após o golpe que 
derrubou o presidente Evo Morales, 
que foi obrigado a se exilar, primei-
ro no México e agora na Argentina. 
Morales foi reeleito em outubro do 
ano passado, mas golpistas conta-
ram com denúncia da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) de 
fraude na eleição – depois desmen-
tida – para tumultuar as ruas, com a 
omissão das Forças Armadas.

A ministra da Saúde da Bolívia, 
Eidy Roca, afirmou que o país atu-
almente registra mais de mil casos 
de Covid-19 por dia e que espera-
se um pico, previsto para a primeira 
quinzena de setembro, com mais de 
2 mil casos de contaminação diá-
rios. A oposição quer eleições logo 
devido à perseguição do governo 
de Añez aos integrantes do MAS.

“Falava-se que sem quarente-

na atingiríamos aproximadamente 
um milhão de infecções; estamos 
vendo que com a quarentena, até 
o pico de setembro, estaremos em 
aproximadamente 130 mil casos”, 
afirmou a ministra Roca, segundo 
a Agência Brasil.

O presidente do TSE, Salvador 
Romero, informou que estão sendo 
elaborados protocolos para a pro-
teção da saúde pública durante o 
processo eleitoral, com o apoio de 
especialistas. Ele afirmou que se-
rão criados padrões de treinamento 
e manuseio de material eleitoral.

Morales teve que se exilar no México e depois na Argentina

Maia quer avançar 
com tributária
na 2ª quinzena
de agosto

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), afirmou que 
espera que o texto da reforma tribu-
tária esteja pronto para ser votado 
pela comissão especial que analisa 
a matéria e pelo Plenário na segun-
da quinzena de agosto. Segundo a 
Agência Câmara, ele afirmou que 
a reforma é uma peça chave para 
a retomada econômica do país no 
período de pós-pandemia.

Segundo Maia, o atual sistema 
tributário é injusto por tributar mais 
bens e serviços.

que um novo conjunto de casos de 
coronavírus foi vinculado a um 
mercado atacadista de alimentos 
na capital, há pouco mais de uma 
semana. Compradores chineses pe-
diram que o Brasil avalie suspender 
as exportações de produtos agríco-
las de estabelecimentos com casos 
da doença.

Na sexta-feira, o Ministério Pú-
blico do Trabalho divulgou que a 
testagem em massa realizada no 
frigorífico da JBS em Caxias do 
Sul (RS) praticamente 1/3 dos 1,5 
mil funcionários tiveram contato 
com o coronavírus. A maioria já ha-
via desenvolvido anticorpos contra 
a doença.

Na Alemanha, as autoridades de 
saúde acusaram a Tönnies de violar 
as regulamentações sobre distan-
ciamento físico que foram introdu-
zidas para diminuir a propagação 
do coronavírus.

O presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Glademir Aroldi, afirmou nesta se-
gunda-feira (22) que não há como 
realizar as eleições municipais 
neste ano. O dirigente mencionou 
a preocupação dos prefeitos que 
enfrentam as consequências da Co-
vid-19 e a dificuldade de se prever 
o ritmo de expansão da pandemia.

“Ninguém sabe o que vai acon-
tecer. Se ninguém sabe, não temos 
garantia sanitária nenhuma”, decla-
rou durante sessão remota promo-
vida pelo Senado.

Segundo a Agência Senado, 
Glademir Aroldi afirmou que as 
estatísticas seguem indicando o 

crescimento acelerado de casos do 
coronavírus, mas, por suas grandes 
dimensões e diferenças regionais, 
o Brasil apresenta um cenário de 
contaminação que torna “fadada ao 
fracasso” qualquer previsão para 
um prazo com mais de 14 dias.

O presidente da CNM também 
apontou a realização de eleições 
em 2020 como um risco à recu-
peração da atividade econômica e 
à saúde pública. Ele calcula que 
a eleição mobilizará 5 milhões 
de pessoas, trabalhando nas cam-
panhas e nas seções eleitorais, 
e o próprio processo de votação 
provocará o deslocamento de mi-
lhões de eleitores.

Para que o país não abdique do 
futuro, Maria Fernanda Ramos 
Coelho, que presidiu a Caixa Eco-
nômica Federal entre 2006 e 2011, 
defende a manutenção da institui-
ção 100% pública, “patrimônio dos 
brasileiros que não pode ser destru-
ído”. Segundo ela, como o Brasil é 
muito desigual, o desafio é buscar, 
ainda por muitos anos, a democra-
tização do acesso ao crédito, bens 
e serviços.

 A primeira mulher a presidir 
a Caixa desde a criação da insti-
tuição, em 1861, empregada con-
cursada desde 1984, atualmente 
aposentada, denuncia as intenções 
do Governo Bolsonaro de retirar 
recursos do banco e de tentar abrir 
seu capital, com o propósito de 
vendê-lo em seguida. “A Caixa é 
fundamental para financiar crédito 
e políticas sociais”, declara.

Segundo Maria Fernanda, priva-
tização significa abdicar do futu-
ro. “Está mais do que claro para a 
sociedade brasileira a importância 
do SUS na pandemia e da Caixa 
Econômica Federal, uma institui-
ção pública e com caráter social. O 
auxílio emergencial é um exemplo 
disso. Uma ação dessa magnitude 
não aconteceria em um banco pri-
vado. Tanto que, até hoje, nenhum 
deles teve qualquer ação substan-
tiva na pandemia. Sequer ofertar 
crédito para as pequenas e médias 
empresas a bancada financeira pri-
vada está fazendo”, critica.

“É uma afronta ao povo brasi-
leiro o governo continuar a falar 
na privatização das empresas pú-
blicas, em especial os bancos pú-
blicos, como fez Paulo Guedes na 
reunião do dia 22 de abril com o 
presidente da República”, continua 

Maria Fernanda.
“No Brasil de hoje, há uma luta 

que é maior e mais abrangente. Isso 
requer o envolvimento de todos que 
acreditam na democracia e na justi-
ça social. Trata-se do ‘Fora, Bolso-
naro’, por tudo de nefasto que sua 
gestão representa. O presidente da 
República se mostrou inimigo do 
povo brasileiro.”

“Com base na expectativa de 
queda do PIB em torno de 7%, as 
projeções dos analistas é de que o 
Brasil, ante a ausência de políticas 
públicas, será um dos países com 
maior dificuldade de recuperação 
pós-pandemia”, afirma a ex-presi-
dente.

Na sexta-feira, foi publicada no 
Diário Oficial da União a Resolu-
ção 134/2020, que possibilita trans-
ferir à iniciativa privada apostas es-
portivas. Página 4

Waldemir Barreto/Agencia Senado
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Há poucos dias, o Carlos 
Azevedo, da MarketUp, e o 
Alfredo Soares, da VTEX, 
fizeram uma live (disponí-
vel em @marketupoficial, 
no Instagram) excelente so-
bre as mudanças que estão 
se impondo aos varejistas 
nesse “novo normal” trazi-
do pela pandemia. Nunca a 
máxima americana “Retail, 
Detail” fez mais sentido. Só 
que hoje os detalhes cres-
ceram muito, agora não se 
aplicam apenas ao Produto, 
Preço, Praça e Promoção. 
Uma excelente plataforma 
de comércio online é indis-
pensável, e atrás dessa plata-
forma há um mundo de esco-
lhas a serem detalhadas que 
vão definir o nível de êxito 
de um negócio.

O ponto é que mudaram 
as variáveis usadas para cal-
cular o custo de aquisição e 
de manutenção de clientes. 
Uma pergunta interessante é 
se cabe aos pequenos e mé-
dios negócios investirem em 
branding ou se devem ape-
nas cuidar de iniciativas de 
marketing direto.

Abrir um comércio não é 
mais sinônimo de abrir uma 
loja, muito pelo contrário. 
E  aí se pode pensar que se 
não precisa de uma loja, não 
precisa pagar luvas, aluguel, 
financiar estoque, empre-
gar vendedores, então ficou 
mais barato começar um ne-
gócio, certo?

Pode ser que sim, mas 
hoje para um negócio apa-

recer com suas ofertas nas 
pequenas telas dos celulares, 
que são o meio preferido de 
compra dos clientes online, 
já pode custar tão caro, mes-
mo se utilizando plataformas 
desenhadas para pequenos e 
médios negócios, que pode 
ser que a loja seja até mais 
barata. Depende do que se 
vende, para quem se vende, 
onde se vende e quanto se 
pode vender.

E há casos em que o cor-
reto é uma solução mista, 
quando se abre uma loja 
onde o cliente possa ter uma 
experiência de compra tradi-
cional, possa tocar o produ-
to, experimentá-lo, e na hora 
da compra ele, em vez de se 
dirigir ao caixa, faz a compra 
no celular e recebe o produ-
to em casa. Evita-se esto-
que nas lojas, dinheiro vivo 
na caixa, simplificam-se os 
controles e a contabilidade.

As lojas Amazon Go são 
outra experiência que vale a 
pena conhecer. Nesses esta-
belecimentos o cliente quan-
do entra na loja registra o 
seu celular em um leitor de 
códigos QR. A partir daí ele 
passeia livremente entre as 
gôndolas e coloca na saco-
la de compras o que quiser. 
Depois é ir para casa, não há 
nenhuma caixa, nenhum pa-
gamento a ser feito, minutos 
após ele sair vai receber no 
celular um recibo descrimi-
nando todas as suas com-
pras. O conceito é resumido 
em “Just Walk Out Groce-

ries”. O ponto fraco é que 
por trás da operação existe 
uma sofisticadíssima plata-
forma tecnológica que não é 
acessível ao pequeno ou mé-
dio comerciante.

As tecnologias deixam 
óbvio que o sucesso do pe-
queno comerciante repousa 
hoje na sua capacidade de 
se integrar às grandes ca-
deias de venda. Há cada vez 
menos espaço para o lojista 
da esquina, o dono de uma 
só pequena loja que vive de 
atender a uma clientela que 
reside a menos de 500 me-
tros do seu estabelecimento. 
Esse comerciante está perdi-
do no novo ambiente de ven-
das, e com muita dificuldade 
de manter preços e serviço 
competitivos para atrair a 
clientela.

As novas dúvidas são 
muitas: o lojista deve criar 
o seu serviço de entregas, ou 
deve se associar ao Rappi, 

ao Uber? Se o lojista estabe-
lecer o seu sistema de entre-
gas, vai diminuir bastante o 
tamanho de sua área geográ-
fica de vendas, sem falar que 
ele arrumou uma nova en-
crenca para administrar, qual 
seja um departamento de en-
tregas que pode facilmente 
comprometer seus lucros.

Por outro lado, se o clien-
te pagar via WhatsApp, re-
ceber via Rappi, a marca da 
loja vai diminuir no contex-
to da compra, talvez difícil 
até de ser memorizada pelo 
comprador. Afinal, a expe-
riência de compra, o serviço 
da venda, será dividido com 
marcas muito grandes tais 
como Rappi, Uber, Whats 
App, Pay Pal etc.

Dentro desse formato de 
negócios, o cliente vai es-
colher baseado no preço, 
na forma de pagamento e 
na eficiência na entrega. O 
comerciante só tem coman-
do no terço que lhe cabe, os 
outros dois terços, os que es-
tão mais próximos do clien-
te, são independentes e com 
marcas próprias. Ou seja, a 
pessoa encomenda um item, 
tudo sai certo e em poucas 
horas ela está em casa abrin-
do a embalagem. Essa ex-
periência bem sucedida será 
atribuída não somente a loja, 
mas também ao meio de pa-
gamento e à entrega rápida e 
segura.

Nesse ambiente multimar-
ca, como sobressair a marca 
do lojista, para o cliente final 

principalmente se estamos 
falando de um comércio pe-
queno ou médio? A pergunta 
é se vale a pena tentar criar 
uma marca em um ambiente 
desses, ou se o mais inteli-
gente é tentar lucrar o má-
ximo possível com as van-
tagens logísticas oferecidas 
por um Rappi, um Uber, um 
Whats App, um PayPal.

Muitas vezes você com-
pra na Amazon, mas o ver-
dadeiro lojista é outro que 
utiliza a logística da Amazon 
para escoar seus estoques. 
Se você estiver desatento 
não vai perceber que não 
está comprando da Amazon. 
Há muita gente vendendo e 
lucrando nesse formato. O 
ponto aqui é que são ma-
neiras novas, diferentes de 
se administrar um negócio. 
Maneiras que estão, graças 
à mudança de hábitos trazi-
da pela pandemia, invadindo 
a rotina do pequeno e médio 
comerciante.

Não são apenas os peque-
nos e médios comerciantes 
que devem abrir o olho. O 
comércio eletrônico dá para 
os clientes uma série de con-
veniências que eram inaces-
síveis até agora. Isso afeta 
mesmo os grandes varejistas. 
Por exemplo, você prepara a 
sua lista de compras da sema-
na e abre simultaneamente os 
sites de dois supermercados. 
Abre um no notebook e outro 
no celular. E vai comparando 
os preços e as promoções dos 
itens que você deseja e colo-

cando os menores preços nos 
carrinhos correspondentes. 
Ao final da compra, você 
vai ter economizado mais 
dinheiro do que o preço dos 
dois fretes que você irá pagar. 
Essa pelo menos foi a minha 
experiência na semana passa-
da.

Ah, ninguém tem paciên-
cia de fazer isso! Verdade, é 
chato e demora muito mais, 
mas pode muito bem valer a 
pena para quem compra para 
uma família e quer econo-
mizar. E o ponto aqui é que 
os supermercados vão ter de 
aprender a levar as suas es-
tratégias de ponto de venda 
para os sites.

A pandemia antecipou di-
versas mudanças no modo 
em que vamos viver e con-
sumir daqui para frente. No 
caso desse artigo estamos 
falando de marketing direto 
(o pequeno lojista) versus 
branding (as grandes mar-
cas). Como sempre acontece 
nessas horas, quem saltar na 
frente na direção certa irá 
estabelecer uma vantagem 
muito grande sobre a sua 
concorrência. É hora de ler, 
se aculturar, se aperfeiçoar, 
sem preconceitos. Os vito-
riosos serão os que se abri-
rem aos costumes dos novos 
tempos sabendo manter a 
prudência de sempre.

  José Carlos 
Meira Mattos

Sócio diretor da Ketchum JCM 
Comunicação.
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Sucesso do 
pequeno 
comerciante 
repousa na 
capacidade de 
se integrar às 
grandes cadeias

O varejo e o vírus

É hora de dar voto de confi ança para o ensino a distância corporativo
“Nunca mais voltamos 

para o presencial”. Essa 
afirmação veio de gestores 
de universidades corpora-
tivas de grandes empresas, 
que têm visto no ensino a 
distância algo muito além 
do que uma solução emer-
gencial para aplicar treina-
mentos em tempos de pan-
demia. Sendo obrigados a 
migrar totalmente para o 
online para seguir as orien-
tações de distanciamen-
to social estipuladas pela 
OMS, muitos gestores que 
antes tinham ressalvas com 
relação a educação corpo-
rativa a distância agora co-
meçam a enxergar os bene-
fícios em seguir investindo 
nesse modelo de negócio e 
questionar a real necessi-
dade do ensino presencial, 
visto que este exige um 
maior custo com estrutura e 
também limita o número de 
participantes.

A maior preocupação, no 
entanto, está no engajamen-
to e na qualidade dos cursos 
oferecidos, duas questões 
facilmente resolvidas com 
o uso da tecnologia e da 
criatividade no desenvolvi-
mento de conteúdos. A solu-
ção para isso é investir em 
modelos específicos para o 
ensino a distância, e isso vai 
muito além de digitalizar o 

ensino presencial, no qual 
o professor fala durante al-
gumas horas com o apoio 
de uma apresentação e, ao 
final, aplica uma avaliação 
no modelo de perguntas e 
respostas objetivas.

A solução aqui é formatar 
um roteiro dinâmico com o 
uso de recursos tecnológi-
cos como a gamificação, 
a solução baseada em pro-
blemas e, principalmente, 
inserir a cultura da empresa 
dentro do treinamento. Em 
vez de aulas tradicionais, 
é possível a criação de sé-
ries com os ensinamentos 
necessários, divididas em 
episódios de curta duração 
e que tragam o conceito de 
maratonas de episódios, 
assim como acontece com 
plataformas de streaming de 
vídeos de entretenimento.

Com o investimento em 
ações específicas para o 
ensino online, com conte-
údos relevantes ensinados 
de maneira adequada, o 
engajamento e resultados 
aparecem. Esses indicado-
res podem ser medidos por 
meios quantitativos, como 
a quantidade de horas de 
treinamento e o número de 
colaboradores capacitados, 
bem como por meios quali-
tativos, identificando o im-
pacto no negócio e fazendo 

amostras A\B, para identi-
ficar como performa quem 
fez e quem não fez determi-
nado treinamento.

Para quem ainda está em 
dúvida sobre a eficácia e 
futuro desse modelo, listo 
abaixo alguns benefícios da 
prática e como ela pode ser 
vantajosa mesmo no perío-
do pós pandemia:

Promove a rápida 
disseminação e aplicação 
do conhecimento

O treinamento online dis-
pensa os custos e tempo de 
espera com a confecção e 
impressão de materiais de 
suporte para os alunos. Para 
isso, basta disponibilizar o 
conteúdo em um ambiente 
seguro da internet, sendo 
possível ainda a atualização 
constante deste material.

Além disso, isso per-
mite que os colaboradores 
estudem os módulos mais 
rapidamente, seguindo seu 
próprio ritmo de aprendiza-
do. Desta forma, eles conse-
guirão colocar as coisas em 
prática na empresa em um 
menor intervalo de tempo.

Potencializa o alcance
do treinamento

Em termos de custo-be-
nefício, esta é uma ótima 
forma de um mesmo treina-

mento ser aproveitado pelo 
máximo de pessoas possí-
vel. Além de que, quando 
o treinamento é transmitido 
dessa maneira, engaja as 
equipes de todas as unida-
des da empresa em um mes-
mo nível de informação e 
espírito de produtividade.

Quanto às questões de 
logística, a tecnologia pode 
ser útil tanto para eliminar 
custos de deslocamento das 
equipes a serem treinadas 
quanto para ampliar o al-
cance do curso: empresas 
que contam com múltiplas 
filiais podem treinar os fun-
cionários da mesma área 
simultaneamente, indepen-
dentemente de onde este-
jam. Em termos de custo-
benefício, esta é uma ótima 
forma de um mesmo treina-
mento ser aproveitado pelo 
máximo de pessoas possí-
vel. Além de que, quando 
o treinamento é transmitido 
dessa maneira, engaja as 
equipes de todas as unida-
des da empresa em um mes-
mo nível de informação e 
espírito de produtividade.

É reutilizável
Um curso gravado em 

vídeos pode ser usado di-
versas vezes ao ano, até 
surgirem informações mais 
atualizadas. A vida útil do 
treinamento corporativo on-

line pode ser estendida por 
um tempo considerável, o 
que é particularmente inte-
ressante para capacitação 
de novos funcionários ou 
mesmo para reforçar o que 
os anteriores já aprenderam.

Se disponibilizado em 
um acervo, os colaborado-
res também poderão con-
sultar o material sempre 
que houver alguma dúvida 
ou situação que demande o 
acesso, ou seja, o investi-
mento feito no curso pode 
ter um retorno a curto e lon-
go prazo.

Melhora a retenção 
do conhecimento

Ao investir em um treina-
mento online de qualidade, 
com ferramentas interati-
vas, exercícios, desafios, e 
que envolva situações com 
as quais o colaborador lida 
em seu dia a dia, certamente 
ganhará muito mais atenção 
do que com uma atividade 
presencial tradicional.

Além do mais, quando o 
aprendizado é flexibiliza-
do, dando ao colaborador 
a chance de estudar em seu 
ritmo, sem imposições e no 
momento que ele achar me-
lhor, é possível fazer com 
que ele tenha mais empatia 
pelo que está sendo ensina-
do e também dê mais aten-

ção ao conteúdo.
Aumenta a produtividade
Colaboradores que domi-

nam suas atividades e estão 
sempre bem informados 
sobre as melhores formas 
de executá-las com certe-
za estarão aptos a produzir 
mais, em menor tempo, e 
com riscos menores. É aqui 
que o gestor mais percebe o 
retorno de seu treinamento 
online e tem ganhos tanto 
financeiros quanto de moti-
vação e confiança.

Flexibiliza o aprendizado
Se antes o treinamen-

to precisava ser realizado 
apenas na empresa, com 
um bom treinamento on-
line, isso não existe mais. 
As lições disponíveis na 
internet em um ambiente 
seguro permitem o aces-
so em qualquer momento. 
Com isso, o colaborador 
pode transformar um mo-
mento ocioso, como uma 
viagem de ônibus ou uma 
espera no aeroporto, em 
momentos de aprendizado. 
Cada um estuda quando 
achar mais conveniente, 
respeita seus limites e po-
tencializa os resultados do 
treinamento.

  Richard Vasconcelos
CEO da LEO Learning Brasil.
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COMUNICADO

Caberj Integral Saúde S.A., CNPJ 07.844.436/0001-06, NIRE JUCERJA 
33.3.0027791-9, ANS 41.577-4, vem comunicar a mudança de endereço 
de sua sede para avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 467. Sala 1411 - 
parte - Centro - Niterói - RJ - CEP 24.020-073. 

Fredemar de Andrade - Presidente do Conselho de Administração

NIRE JUCERJA: 33.3.0027791-9

ANS -  nº 41.577- 4

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da Perugia Empreendimentos Imobiliá- 
rios S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 03 de julho de 2020 às 16:00h na sede da Companhia, 
na Rua Victor Civita, 66 - Ed. 5, Sala 609, Barra da Tijuca, CEP 22775-
044, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Tomada das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras; b) 
Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/19; c) Eleição do 
Conselho de Administração; e d) Remuneração global dos administradores 
da Companhia. Felix Borges Caon – Presidente do Conselho.

Limite para dívida é  
desculpa para vender estatais

A proposta em gestação na equipe econômica de criar 
um “teto” para a relação dívida/PIB é um verdadeiro ato 
radical contra a retomada da economia. A ideia dos sá-
bios é determinar que, atingido o limite, sejam vendi-
dos ativos estatais. Como estamos falando de bilhões de 
reais, não é o caso de se desfazer do prédio sem uso na 
esquina; dando nomes aos bois, trata-se de vender na ba-
cia das almas Banco do Brasil, Caixa e Petrobras.

Como não se pode acreditar que os integrantes da 
equipe sejam ignorantes em matéria da economia, a ex-
plicação é que se pretende conseguir do Congresso uma 
autorização permanente para vender empresas, por mo-
tivos de radicalismo ideológico ou outros ainda menos 
nobres.

Em um momento em que o país flerta com a depressão 
econômica, criar um limite assim é um verdadeiro aten-
tado contra o país.

Do projeto ao financiamento
O lançamento de uma ferramenta de gestão projetos 

de arquitetura para a elaboração e controle de orçamento 
e comissões para os arquitetos com meio de pagamento 
será o primeiro passo de Felipe Zullino, ex-sócio e VP de 
Desenvolvimento de Negócios e Marca da Creditas, na 
Archademy, plataforma de negócios em arquitetura do 
Brasil.

O executivo vai ser responsável pelo desenvolvimento 
da área de serviços financeiros. Mais à frente, será lan-
çada uma linha de crédito para que os clientes possam 
financiar suas reformas. “Estamos estruturando todo o 
braço de fintech que completará o portfólio da Archad-
emy, que hoje oferece coworking, eventos e programas 
de capacitação”, explica Zullino.

Hoje a comunidade Archademy conta com 50 mil ar-
quitetos, o que representa 30% do mercado brasileiro.

Webinar
“Carlos Lessa: vida e obra” é o webinar que o Instituto 

de Estudos sobre o Rio de Janeiro (Ierj) realizará nesta 
terça-feira, às 15h. A homenagem ao grande economista, 
falecido no último dia 5, será feita por Clélio Campolina, 
ex-reitor da UFMG; Darc Costa, presidente do Instituto 
Brasilidade; Fábio Sá Erp, IE/UFRJ; e Mauro Osório, 
FND/UFRJ.

A transmissão será em youtube.com/channel/UCwCt-
tqysTTnjSdPeRe3q7VA

Livre informação ameaçada
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) protesta con-

tra as agressões físicas e morais efetuadas pela Brigada 
Militar do Rio Grande do Sul a repórteres do jornal Em
Questão, de Alegrete, semana passada. “Os jornalistas 
exerciam sua atividade profissional, buscando informa-
ções de interesse público, e nada houve que justificasse 
a truculência. Além de ofenderem e atacar a integridade 
física dos repórteres, os integrantes da Brigada Militar 
atentaram contra o direito dos cidadãos de serem livre-
mente informados”, diz a nota da ANJ.

Guerra semiótica
O erro que levou #FechadoComBolsonaroAte2016 

aos primeiros lugares no Twitter mostra as limitações do 
uso de robôs. No fim de semana, pessoas reais – fãs de 
K-pop e usuários do TikTok – detonaram a campanha de 
Trump, que já não surfa nas redes como antes.

Rápidas
O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio faz webinar 

gestão de produtos digitais de sucesso nesta quarta-feira, 
às 19h. Inscrições: bit.ly/webinarIAG13y *** Como evi-
tar acidentes e contágio? É o que a Aasp debaterá nesta 
terça-feira, às 17h, no webinar “Acidente de trabalho e a 
pandemia”. Inscrições: mla.bs/bc8b4034 *** “O desafio 
das aulas remotas e a escola pós-pandemia – Uma visão 
além do intelecto” é o tema do 22º Congresso Interna-
cional de Educação da LBV, que ocorrerá em 29 e 30 
de junho e 1º de julho, às 19h30, no formato de webi-
nar. Inscrições: lbv.org/congresso-de-educacao *** Du-
rante maio o app NuWay Dental teve aumento de mais 
de 4.000% no número de orientações odontológicas *** 
Bosisio Advogados realiza nesta quarta, às 13h, webinar 
com o advogado suíço Marco Del Fabro, especialista em 
Direito Desportivo. O evento será transmitido no canal 
do escritório no Youtube ***  “O IAB no combate à pe-
dofilia e à cyberpedofilia” será o webinar nesta quarta-
feira, a partir das 10h, organizado pela Comissão da 
Mulher do IAB. Na quinta-feira, às 10h30, também no 
canal do IAB no YouTube, o debate será sobre “Forças 
Armadas como poder moderador?” *** A primeira feira 
de artesanato virtual Patchwork Arte e Design, que acon-
tecerá de 27 de julho a 1º de agosto, está com inscrições 
abertas para expositores: patchworkarteedesign.com.br

Quebra de sigilo de para apurar manifestações  antidemocráticas
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes decidiu 
nesta segunda-feira retirar 
o sigilo da decisão que de-
terminou buscas e apreen-
sões da Polícia Federal (PF) 
no âmbito do inquérito que 
apura a realização de mani-
festações antidemocráticas. 
As buscas foram realizadas 
na semana passada.

Moraes afirma que liberou 
a decisão diante de “inúme-
ras publicações jornalísticas 
de trechos incompletos do 
inquérito, inclusive da ma-
nifestação da PGR (Procu-
radoria-Geral da República) 
e da decisão judicial”. No 

despacho, que foi assinado 
no dia 27 de maio, o minis-
tro determinou a quebra sigi-
lo bancário de parlamentares 
do PSL, empresas de infor-
mática e administradores de 
canais do Youtube de direita.

Solicitação da PGR

As medidas cautelares fo-
ram solicitadas pela Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) e autorizadas pelo 
ministro. Segundo Moraes, 
há indícios da atuação de 
uma rede virtual de comu-
nicação para desestabilizar o 
regime democrático.

“Em face desses indícios 

apresentados, torna-se im-
prescindível o deferimento 
das diligências, inclusive 
com afastamento excepcio-
nal de garantias individuais 
que não podem ser utiliza-
dos como um verdadeiro 
escudo protetivo da prática 
de atividades ilícitas, tam-
pouco como argumento para 
afastamento ou diminuição 
da responsabilidade civil ou 
penal por atos criminosos, 
sob pena de desrespeito a um 
verdadeiro Estado de Direi-
to”, argumentou o ministro.

Mandados

No dia 16 de junho, a

PF cumpriu 21 manda-
dos de busca e apreensão, 
que foram solicitados pelo 
vice-procurador-geral da 
República, Humberto Jac-
ques, e tiveram o objetivo 
de colher provas a respeito 
da origem de recursos e a 
estrutura de financiamento 
dos atos.

A investigação foi aber-
ta em abril a pedido da 
PGR, depois de mani-
festantes levantarem fai-
xas pedindo a intervenção 
militar, o fechamento do 
STF e do Congresso du-
rante atos em Brasília e 
outras cidades do país.

Eleições entram na rota de incertezas
A PEC 18/2020 prevê o dia 

6 de dezembro como nova 
data para o primeiro turno 
das eleições, mas o martelo 
ainda não está batido. O dia 
15 de novembro, data suge-
rida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) também sur-
ge como uma possibilidade 
viável. O relatório, marcado 
para ser votado no Senado 
nesta terça-feira, vai trazer a 
data final. Alguns senadores 
já se mostraram contrários à 
realização das eleições em 
2020

Para ampliar essa inde-
cisão está pesando o debate 
promovido nesta segunda-
feira. entre epidemiolo-
gistas, quando David Uip 
projetou que o adiamento 
das eleições em dois meses 
poderá salvar milhares de vi-
das. Uip participou da sessão 
de debates no Senado, dedi-
cada a debater a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 18/2020, que trata 
do adiamento das eleições 
municipais, previstas, ini-
cialmente, para 4 de outubro.

“Passados quatro meses, 
nada indica que estamos ul-
trapassando o pico da epi-
demia. Na verdade estamos 

diante do recorde de mortes, 
principalmente registrado 
nas últimas semanas”, res-
saltou o epidemiologista. 
“Esse prazo de dois meses 
[de adiamento] evitará cen-
tenas, milhares de mortes. 
Essa epidemia é grave, atin-
ge brutalmente 20% dos in-
fectados”, disse Uip, com-
pletou.

O também epidemiolo-
gista Paulo Lotufo também 
participou da sessão. Na vi-
são dele, considerada pelo 
próprio como “conservado-
ra”, o ideal seria a realização 
do primeiro turno no final 
de novembro. Para Lotufo, 
manter as eleições na data 
original, 4 de outubro, seria 
“temerário”. “Eu considero 
a data de 4 de outubro teme-
rária, eu não recomendaria 
fazer nessa data. Eu proporia 
que fosse ao final de novem-
bro, dia 29, com segundo 
turno no dia 13 de dezem-
bro”. Ele diz acreditar que 
em outubro a possibilidade 
de aumento de casos e mor-
tes ainda será grande.

“O TSE propôs ao Con-
gresso o adiamento dentro 
de uma janela que os médi-
cos sugeriram ser entre 15 

de novembro e 20 de dezem-
bro. Essa será uma escolha 
política do Congresso”, dis-
se o presidente do tribunal, 
Luís Roberto Barroso, que 
também esteve na sessão. 
A única certeza que parece 
existir no momento é a re-
alização das eleições ainda 
neste ano. “O consenso que 
existe é pela não prorroga-
ção de mandatos”, afirmou o 
magistrado.

Municípios

Na avaliação do infec-
tologista David Uip, o pico 
da pandemia no Brasil ain-
da não chegou, ainda que 
alguns estados já tenham 
apresentado reduções nas ta-
xas de contágio. “Regional-
mente, os estados do Norte 
e Nordeste já avançaram 
[no combate ao vírus]. Em 
contrapartida nos estados do 
Centro-Oeste e Sul está au-
mentando”, disse. “As suas 
capitais do Sudeste, pro-
vavelmente, já atingiram o 
pico. Mas, neste momento, 
vivemos a interiorização, 
extremamente preocupante”.

Barroso sugeriu a pos-
sibilidade de flexibilizar a 

data de realização do pleito 
em alguns municípios por 
algumas semanas, caso os 
estudos ainda mostrem risco 
pontual de contágio na nova 
data firmada pelo Congres-
so. “Pode acontecer em algu-
mas partes do Brasil que em 
15 de novembro, por exem-
plo, ainda seja recomendável 
o adiamento por algumas se-
manas”, ponderou.

O relator da PEC, senador 
Weverton Rocha (PDT-MA), 
só fechará seu relatório após 
as considerações da sessão 
de hoje. Ele acrescentou que 
as únicas mudanças que es-
tarão na PEC dirão respeito à 
situação sanitária emergen-
cial, em virtude da covid-19. 
Weverton, inclusive, negou 
um pedido do presidente 
do Senado e do Congresso, 
Davi Alcolumbre, de incluir 
um dispositivo para trocar 
permanentemente a data da 
posse do dia 1º para 2 de ja-
neiro.

“Tudo que for assunto de 
direito eleitoral, lei eleitoral 
e reforma política vamos tra-
tar no momento oportuno. 
O relatório atual será única 
e exclusivamente para este 
momento que a nossa histó-

Wassef fora da 
família Bolsonaro

O advogado Frederi-
ck Wassef não faz mais a 
defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-
RJ). Segundo informou o 
parlamentar pelo Twitter 
https://twitter.com/Flavio-
Bolsonaro, a decisão foi do 
advogado. “A lealdade e a 
competência do advogado 
Frederick Wassef são ímpa-
res e insubstituíveis.

Contudo, por decisão dele 
e contra a minha vontade, 
acreditando que está sendo 
usado para prejudicar a mim 
e ao presidente Bolsonaro, 
deixa a causa mesmo ciente 
de que nada fez de errado”, 
disse Flávio Bolsonaro na 
postagem.Wassef defendia 
o senador na investigação 
sobre movimentações fi-
nanceiras suspeitas quando 
Flávio era deputado estadual 
no Rio, mas resolveu sair do 
caso depois que o ex-asses-
sor do parlamentar, Fabrício 
Queiroz, foi encontrado na 
casa do advogado, em Ati-
baia, na última quinta-feira 

(18). Segundo a assessoria 
do senador, Rodrigo Roca 
e a advogada Luciana Pires 
passam a atendê-lo.

Mourão: ‘meu 
soldado do ano’

Em entrevista à CNN 
Brasil, o vice-presidente da 
República, general Hamil-
ton Mourão, afirmou nesta 
segunda-feira que o ex-as-
sessor de Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), Fabrício 
Queiroz, preso na última se-
mana, também já foi seu mo-
torista e aproveitou para elo-
giá-lo. “O Queiroz foi meu 
soldado no ano de 1987, no 
8º Grupo de Artilharia de 
Campanha Paraquedista” 
disse Mourão em entrevista 
à CNN Brasil. “Excelente 
soldado.

Ele foi meu motorista 
da minha viatura, no meu 
jipe.”Acusado de ser opera-
dor financeiro do esquema 
de rachadinha no gabinete 
de Flávio Bolsonaro na As-
sembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro, Queiroz foi preso 
na semana passada na casa 

do advogado de Flávio, em 
Atibaia.

Adélio Bispo
volta a cena

Nesta segunda-feira, o mi-
nistro Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal, rejeitou 
um mandado de segurança 
que questionava a legalidade 
das buscas no escritório e no 
celular do advogado Zanone 
Manuel de Oliveira Júnior, 
ex-defensor de Adélio Bis-
po, autor da facada contra o 
então candidato a presidente 
Jair Bolsonaro.

O ministro entendeu que 
o caso é de competência do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região (TRF-1).O 
mandado de segurança foi 
apresentado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil sob ar-
gumento de que as prerroga-
tivas funcionais do advoga-
do teriam sido violadas.

Procuradores 
criticam Aras

Em nota aos procuradores 

na condição de presidente 
do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
Augusto Aras recomendou 
que promotores evitem ques-
tionar ações do governo fe-
deral voltadas para o comba-
te à pandemia da Covid-19. 
A informação foi divulgado 
pelo Blog do Sakamoto. 
Apesar das recomendações 
da Organização Mundial de 
Saúde e de instituições sa-
nitárias, o PGR diz que há 
“falta de consenso científi-
co” quanto às medidas de 
contenção da disseminação 
do novo coronavírus.

“Diante da falta de con-
senso científico em questão 
fundamental à efetivação de 
política pública, é atribuição 
legítima do gestor a escolha 
de uma dentre as posições 
díspares e/ou antagônicas, 
não cabendo ao Ministério 
Público a adoção de medi-
da judicial ou extrajudicial 
destinadas a modificar o 
mérito dessas escolhas”, diz 
o texto, recomendando que 
os promotores “respeitem a 
autonomia administrativa do 
gestor”.

Assine o Monitor Mercantil



  Monitor Mercantil 4 Negócios & Empresas

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

Terça-feira, 23 de junho de 2020

Balança comercial registra 
super ávit de US$ 1,653 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit de 
US$ 1,653 bilhão e corrente de comércio de US$ 6,966 
bilhões, na terceira semana de junho de 2020 – com cinco 
dias úteis – como resultado de exportações no valor de 
US$ 4,31 bilhões e importações de US$ 2,656 bilhões. 
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, pela Se-
cretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da 
Economia. No ano, as exportações totalizam US$ 96,742 
bilhões, e as importações, US$ 76,377 bilhões, com saldo 
positivo de US$ 20,366 bilhões e corrente de comércio de 
US$ 173,119 bilhões

Nas exportações, comparadas a média diária até a ter-
ceira semana de junho de 2020 (US$ 873,22 milhões) 
com a de junho de 2019 (US$ 968,74 milhões), houve 
queda de -9,9%, em razão da diminuição nas vendas na 
Indústria Extrativa (-24,3%) e de produtos da Indústria de 
Transformação (-18,3%). Por outro lado, houve aumento 
nas vendas em Agropecuária (+30,2%).

A queda nas exportações foi puxada, principalmente, 
pela diminuição nas vendas dos seguintes produtos da in-
dústria extrativista: óleos brutos de petróleo ou de mine-
rais betuminosos, crus (-39,3%); minério de ferro e seus 
concentrados (-13,8%); minérios de cobre e seus concen-
trados (-26,1%); minérios de alumínio e seus concentra-
dos (-26,3%) e outros minérios e concentrados dos metais 
de base (-1,8%).

Já em relação aos produtos da Indústria de Transforma-
ção, a queda nas exportações foi puxada, principalmente, 
por carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, 
refrigeradas ou congeladas (-36,0%); aeronaves e outros 
equipamentos, incluindo suas partes (-81,4%); veículos 
automóveis de passageiros (-35,7%); farelos de soja e 
outros alimentos para animais, excluídos cereais não mo-
ídos, farinhas de carnes e outros animais (-21,8%); e pro-
dutos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de 
ferro ou aço (-30,3%).

Nas importações, a média diária até a terceira sema-
na de junho de 2020 (US$ 530,78 milhões) ficou 22,6% 
abaixo da média de junho do ano passado (US$ 685,72 
milhões). Nesse comparativo, caíram os gastos, princi-
palmente, com Agropecuária (-14,2%), com a Indústria 
Extrativa (-2,1%) e também com produtos da Indústria de 
Transformação (-24,3%).

A diminuição das importações foi puxada, principal-
mente, pela queda dos gastos com a compra dos seguintes 
produtos da Indústria de Transformação: óleos combustí-
veis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óle-
os brutos (-53,5%); veículos automóveis de passageiros 
(-70,5%); partes e acessórios dos veículos automotivos 
(-54,5%); torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes 
para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros 
recipientes (-66,3%); e veículos automóveis para trans-
porte de mercadorias e usos especiais ( -63,1%).

Com relação a Agropecuária, a queda nas importações 
foi puxada pela diminuição de compras com pescado in-
teiro vivo, morto ou refrigerado (-52,5%); látex, borracha 
natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas na-
turais (-59,0%); frutas e nozes não oleaginosas, frescas 
ou secas (-33,0%); milho não moído, exceto milho doce 
(-96,2%); e Cevada, não moída ( -32,5%). Por fim, a que-
da nas importações também foi influenciada pela dimi-
nuição de compras com os seguintes produtos da Indús-
tria Extrativa: carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado 
(-27,5%); gás natural, liquefeito ou não (-20,6%); outros 
minérios e concentrados dos metais de base (-52,4%); ou-
tros minerais em bruto (-13,1%) e minérios de alumínio e 
seus concentrados ( -95,2%).

Webinars sobre 
internacionalização de  negócios

As micro e pequenas empresas que querem buscar o 
mercado internacional como alternativa de negócio, mas 
não sabem por onde começar, podem participar, na pró-
xima quarta-feira (24), às 11h, da 8º webinar sobre inter-
nacionalização, promovida pela parceria entre Sebrae e a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O tema abor-
dado será “Barreiras Comerciais e seus Impactos Durante 
a Pandemia do Coronavírus” com mediação do especia-
lista em política comercial da CNI, Leandro Barcelos.

O evento online faz parte de uma série de webinars que 
discutem o comércio exterior como oportunidade para 
os pequenos negócios interessados em ampliar seus ne-
gócios fora do Brasil com apoio, inclusive, na promoção 
comercial. Até o momento, as webinars já alçaram mais 
de 16 mil visualizações no Facebook e Linkedin, que são 
as redes sociais onde estão disponíveis, com mais de 5 mil 
interações.

No final do ano passado, o Sebrae e a CNI assinaram 
um convênio para estimular e capacitar micro e pequenas 
empresas (MPE) a internacionalizarem as suas operações. 
Com um investimento de R$ 21 milhões, as duas insti-
tuições pretendem atender mais de mil MPE em por 30 
meses. O acordo envolve treinamento, consultorias, roda-
da de negócios, apoio para prospecção de mercado, entre 
outras ações. 

Em breve deve ser lançado um edital pelas duas insti-
tuições, para contemplar projetos e iniciativas de apoio a 
internacionalização das micro e pequenas empresas com 
o apoio do Sebrae e das Federações da Indústrias nos 
estados. Atualmente, 40% das empresas brasileiras que 
vendem seus produtos para o exterior são do segmento 
das micro e pequenas empresas, sendo a maioria delas no 
ramo industrial e comercial.

Para participar do próximo webinar no dia 24 de junho, 
às 11h, basta fazer a inscrição no site do Programa Indús-
tria Global, clicando industriaglobal.com.br

Bolsonaro vai 
privatizar as loterias

As jogos de loterias, po-
derão ser privatizados. Foi 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), na sexta-
feira, a Resolução 134/2020, 
que qualifica no Programa 
de Parcerias de Investimen-
tos (PPI) e inclui no Plano 
Nacional de Desestatização 
(PND) o serviço de loteria 
Apostas de Quota Fixa.

Mais conhecido como 
apostas esportivas, trata-se 
de serviço público exclusivo 
da União, que agora poderá 
ser privatizado, informou 
nesta segunda-feira o Minis-
tério da Economia.

Com a qualificação do 
serviço na carteira do PPI e 

no PND, será aberto prazo 
para que sejam realizados 
estudos para a modelagem 
do projeto de privatização. 
“A iniciativa contribui para 
ampliar oportunidades de in-
vestimento, estimular a eco-
nomia, aumentar a arrecada-
ção e gerar empregos”, disse 
o ministério.

Um dos modelos de priva-
tização que poderá ser ado-
tado é a concessão, o mesmo 
já utilizado no leilão da Lo-
tex, realizado em outubro de 
2019, vencido por consórcio 
ítalo-americano e que gerou 
outorga a ser paga à União 
no valor de R$ 817,9 mi-
lhões.

O ministério lembra que 
esta é a primeira resolução 
publicada após a 13ª Reu-
nião do Conselho do PPI, 

realizada em último dia 10, 
em que foram qualificadas 
mais de 30 novas iniciativas 
na carteira do PPI.

Linha Amarela: STJ não conhece pedido 
para suspender decisão sobre encampação

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de No-
ronha, não conheceu do pe-
dido do município do Rio de 
Janeiro (RJ) para sustar os 
efeitos de decisão do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ) que confirmou 
ordem para que a prefeitura 
se abstivesse de encampar a 
concessão da Avenida Go-
vernador Carlos Lacerda 
(Linha Amarela).

O pedido de suspensão foi 
feito contra acórdão do TJRJ 
que referendou decisões li-
minares de primeira instân-
cia nos processos em que se 
discute a legalidade da en-
campação da Linha Amarela 
pelo município.

Segundo os autos, as de-
cisões ordenaram ao muni-
cípio que se abstivesse de 
encampar o serviço, conce-
dido por meio do Contrato 
de Concessão 513/1994, sem 
prévio processo administra-
tivo específico, assegurado 
o direito da concessionária 
à ampla defesa e ao recebi-

mento de indenização.
O município alegou, no 

pedido de suspensão de li-
minar feito ao STJ, que a 
manutenção da decisão do 
TJRJ causaria grave lesão à 
ordem pública, econômica, 
administrativa e política, in-
viabilizando o exercício mí-
nimo das prerrogativas do 
poder público relacionadas 
a um contrato de concessão 
– como a fiscalização – e im-
pedindo a retomada de servi-
ço concedido por seu próprio 
titular.

Argumentou ainda que 

uma auditoria realizada por 
órgãos técnicos da prefeitura 
apurou a existência de super-
faturamento nos contratos 
celebrados com a concessio-
nária, e o Poder Legislativo 
local reconheceu a adequa-
ção ao interesse público da 
encampação da concessão, 
como previsto no artigo 1º 
da Lei Complementar Muni-
cipal 213/2019.

Ao não conhecer do pedi-
do de suspensão, o ministro 
Noronha explicou que o as-
sunto discutido nos autos tem 
evidente status constitucional 

e local, circunstância que 
afasta a competência do STJ.

“Apesar da relevância da 
matéria suscitada, constata-
se que o fundamento das li-
minares deferidas na origem 
reveste-se de viés eminen-
temente local e constitucio-
nal, gravitando em torno de 
possível violação, pelo mu-
nicípio do Rio de Janeiro, 
do devido processo legal, 
ao realizar, sem a devida ob-
servância dos princípios do 
contraditório e da ampla de-
fesa, a encampação da ope-
ração e da manutenção da 
Avenida Governador Carlos 
Lacerda (Linha Amarela), 
medida implementada pelo 
ente público com base em 
dispositivos de lei munici-
pal”, afirmou.

Segundo o ministro, a 
competência do STJ para de-
liberar acerca de pedidos de 
suspensão de liminares ou 
de sentenças guarda estreita 
vinculação com sua compe-
tência recursal, conforme o 
artigo 4º da Lei 8.437/1992.

#Da redação com STJ

Cerca de 4.700 queixas contra planos de saúde 
Agência Nacional 

de Saúde Suplementar 
(ANS) recebeu 4.701 
queixas de planos de saú-
de relacionadas à pande-
mia ao coronavírus, entre 
o início de março e o dia 
15 de junho. O dado faz 
parte da segunda edição 
do Boletim Covid-19, di-
vulgado nesta segunda-
feira pela agência regu-
ladora. Entre as queixas, 
36% dizem respeito a 
exames e tratamento da 
doença e 43% reclama-
vam de outras assistên-
cias afetadas pela pande-
mia. Outros 21% foram 
sobre temas não assisten-
ciais, como contratos ou 
regulamentos.

As reclamações sobre 
dificuldades no tratamen-
to ou exames de covid-19 
seguem em trajetória de 
aumento desde abril. Na 
primeira quinzena de ju-
nho, foram 452 queixas, 
contra 352 na segunda 
quinzena de maio e 317 
nos primeiros 15 dias de 
maio.

A ANS diz que os da-
dos informam apenas o 
número de relatos dos 
consumidores e não in-
cluem qualquer análise 
de mérito sobre possíveis 

infrações nos serviços ofe-
recidos.

O número total de 
reclamações recebidas 
pela agência em abril 
e maio de 2020 ficou 
abaixo dos mesmos me-
ses de 2019. Segundo a 
ANS, foram 9.138 quei-
xas em maio deste ano, 
contra 10.186 no ano 
passado.

Em janeiro, fevereiro 
e março, 2020 superou o 
número de reclamações 
do ano passado. A maior 
diferença foi no primei-
ro mês do ano, quando 
foram registradas 15.102 
ocorrências, contra 9.661 
no mesmo período do ano 
passado.

O boletim da ANS tam-
bém informa dados sobre 
tempo e custo de inter-
nação de pacientes por 
covid-19 na saúde suple-
mentar. Para esses dados, 
a agência decidiu usar 
uma mediana em vez de 
uma média simples. Se-
gundo a agência, “a mu-
dança foi feita por ser a 
mediana mais adequada 
quando há dados discre-
pantes – natural em virtu-
de da grande heterogenei-
dade do setor –, evitando 
que valores destoantes in-

terfiram no resultado da 
análise”.

O boletim diz que a 
mediana de dias de in-
ternação na UTI por co-
vid-19 passou de 10,9 dias 
em abril para 12 dias em 
maio, o que elevou o cus-
to por internação de R$ 
40.477 para R$ 48.150 
Também contribuiu o en-
carecimento da diária de 
internação, que subiu de 
R$ 3.714 para R$ 4.013.

Nos leitos comuns, a 
mediana de dias de inter-
nação também subiu, de 
5,1 para 5,8 dias. O custo 
por diária aumentou de 
R$ 1.611 para R$ 1.808, 
e o custo total por inter-
nação, de R$ 8.133 para 
10.393.

Os dados consideram 
informações prestadas 
por 50 operadoras de pla-
nos de saúde que têm hos-
pitais próprios. Segundo 
essas operadoras, os leitos 
para covid-19 registra-
ram 61% de ocupação em 
maio, se considerados lei-
tos comuns e de UTI. Em 
abril, o percentual de ocu-
pação foi de 45%. Para 
os demais procedimen-
tos, também houve alta 
na ocupação, de 54% em 
abril para 61% e maio. O 

percentual continua abai-
xo de fevereiro, quando a 
ocupação de leitos para 
procedimentos não rela-
cionados à covid-19 era 
de 69%. A ocupação ge-
ral de leitos nos hospi-
tais dessas 50 operadoras 
também ficou abaixo dos 
76% registrados em maio 
de 2019.

Inadimplência

A agência reguladora 
também informou no bo-
letim que a inadimplência 
teve alta no mês de maio. 
Nos planos familiares, 
o percentual de clientes 
que não quitaram o valor 
contratado subiu de 12% 
para 15%. Já nos planos 
coletivos, a média subiu 
de 6% para 8%. Se consi-
derados os dois grupos, a 
inadimplência geral foi de 
9% para 11%.

Assim como nas inter-
nações, a ANS utilizou 
medianas para calcular 
os percentuais, de modo 
a reduzir o impacto dos 
dados mais discrepantes 
da média. Os dados de 
inadimplência incluem 
102 operadoras, que reú-
nem 74% dos beneficiá-
rios.
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Futurologia de analistas do 
Morgan Stanley é bem irreal

Quantos investidores vão formar posições em ações de 
empresas de meditação, redes de quinta geração ou ser-
viços para entrega em casa? Por enquanto, acredita-se que 
só vão seguir essas recomendações aqueles que confiam 
cegamente nas opiniões dos analistas do Morgan Stan-
ley que, no último relatório distribuído apresentam um 
conjunto de empresas desconhecidas dos mais variados 
setores como recomendações para o investimento após a 
Covid-19.

No segmento da habitação, os técnicos do banco revelam 
que a crise está acelerando as mudanças nas tendências da 
habitação norte-americana com o crescimento na oferta 
de residências de pequena dimensão para famílias peque-
nas. E afirmam que os fundos de investimento imobiliário 
podem disparar a médio prazo. Como o home office vai 
aumentar o nível de estresse, todos vão procurar formas 
caseiras de o combater, e esses técnicos já apontam para a 
meditação E acreditam que as empresas do setor que irão 
se beneficiar no futuro são as que tem podcasts, vídeos 
exemplificativos ou aulas online de meditação. No ramo 
da internet, a corrida ao 5G foi tida em consideração pelo 
banco de investimento.

Parece brincadeira, mas os analistas do banco norte-
americano preconizam que jantar fora deixa de ser uma 
opção tão recorrente, pois o aumento do desemprego limi-
tará o orçamento para as refeições em restaurantes. Por 
isso, algumas apostas devem ser feitas nas empresas de 
entrega.

Controladores vendem ações da Magalu
Uma das ações mais recomendada da atualidade é a do 

Magazine Luiza. As equipes de quase todas as casas de 
análise recomendam a compra de tais títulos. Acontece 
que, ao longo do mês de maio, a família controladora e a 
diretoria venderam R$ 123 milhões em ações ordinárias 
da companhia, de acordo com o formulário enviado à 
Comissão de Valores Mobiliários. Foram feitas diversas 
operações, com pouco mais de 2 milhões de papéis, e a 
quantia negociada representa cerca de 0,1% do valor de 
mercado da companhia. Como se trata de uma empresa 
muito bem administrada, badalada pelos maiores bancos 
brasileiros, os demais acionistas não deveriam ser infor-
mados dos motivos que levaram a tal venda?

Balanço da Randon é mais saudável
Os analistas do Itaú BBA destacam que a Randon está 

com um balanço mais saudável e uma estrutura de custos 
mais enxuta que na crise anterior. “A empresa possui R$ 
2,5 bilhões em ativos líquidos (caixa e equivalentes, apli-
cações financeiras e recebíveis de curto prazo), o que é 
mais que o suficiente para atender ao passivo de R$ 1,4 
bilhão.” A Randon, que fabrica implementos rodoviários, 
registrou em maio uma receita líquida consolidada de R$ 
317,8 milhões, um recuo de 29,4% na comparação com 
igual mês de 2019. O tombo, no entanto, foi menor que 
os 52,4% registrados em abril na comparação com abril 
do ano passado. No acumulado do ano até maio, a receita 
líquida soma R$ 1,69 bilhão, recuo de 16% em relação aos 
cinco primeiros meses de 2019. Na comparação da receita 
bruta total, a queda em maio foi de 31%, para R$ 449,8 
milhões (em abril, o recuo foi de 55,3%). No acumulado 
do ano, o montante chegou a R$ 2,40 bilhões, queda de 
17,4%.

Proteína animal ficará mais cara
A China está tomando medidas restritivas para a im-

portação de proteínas. Para os analistas do Bradesco BBI, 
apesar dessas medidas, os chineses terão de aumentar a 
importação de proteínas, pois o país ainda está se recupe-
rando da peste suína africana. Porém, as medidas como 
o distanciamento social estabelecidas pelos países produ-
tores provavelmente limitarão a capacidade global de 
processamento de carne, resultando em uma perspectiva 
de oferta e demanda global mais restrita, o que elevará os 
preços globais e também podem resultar em custos mais 
baixos, devido ao excesso de animais para abate.

Ação do IRB sobe por causa da AGE
As ações do IRB Brasil voltaram a subir mais de 10%, 

por causa da assembleia que será realizada nesta terça-fei-
ra, na qual será votado o plano de reforma na governança, 
além da criação da reserva de lucros estatutária. Nada que 
influencie, de imediato, grandes altas do papel.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ANDRÉ KRUSCHEWSKY LIMA, CPF 940.690.505-15
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Banco 
Máxima S/A, CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado 
público acerca desta, observado que o declarante pode, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) 
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL Departamento de Organização do Sistema Financeiro 
(Deorf). Gerencia Técnica de Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro 

(GTRJA)
São Paulo, 17 de junho de 2020.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. - Cia. Aberta 
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236
Ata da AGE Realizada em 15/05/2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 
15/05/2020, às 11h, na sede social da Cia., na Av. Geremário Dantas, 1400, lo-
jas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.760 -401. 
2. Convocação: O edital de 1ª convocação foi publicado (i) no DORJ nas edi-
ções dos dias 30 e 31/03/2020 e 01/04/2020, nas págs. 104, 132, e 15 (respec-
tivamente); e (ii) no jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 28, 29, 30 e 
31/03/2020 e 01/04/2020, nas págs. 59, 03 e 08 (respectivamente), e o edital de 
2ª convocação foi publicado no jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 
06, 07 e 08/05/2020, nas págs. 05, 06 e 05 (respectivamente), na forma do art. 
124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e no art. 19 da Lei 13.043 
de 13/11/2014. 3. Presença: Presentes acionistas titulares de 20.081.702 ações 
ON, escriturais e sem valor nominal de emissão da Cia., representando mais de 
52,78% do capital social total e com direito a voto da Cia., conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia., perfazendo assim quórum 
suficiente para a instalação desta AGE em 2ª convocação, nos termos do Art. 135, 
caput, da Lei 6.404/76. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Túlio Cintra 
e secretariados pelo Sr. Marcelo Gonçalves Costa. 5. Ordem do Dia: Reuniram-
-se os acionistas da Cia. para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte 
ordem do dia: (i) alterar o caput do Art. 5º do estatuto social da Cia. para refletir o 
aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração, dentro do limite do 
capital autorizado, em reunião realizada em 13/02/2020, decorrente da oferta pú-
blica de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Cia. realizada 
em 14/02/2020; (ii) consolidar o estatuto social da Cia. de forma a refletir a altera-
ção acima indicada. 6. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e 
a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes 
deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: 6.1. 
Alterar o caput do Art. 5º do estatuto social da Cia. para refletir o aumento de capital 
aprovado pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, 
em reunião realizada em 13/02/2020, decorrente da oferta pública de distribuição 
primária e secundária de ações de emissão da Cia. realizada em 14/02/2020, de 
modo que o caput do Art. 5º do estatuto social passará a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Art. 5º. O capital Social da Cia. é de R$247.280.259,62 (duzentos 
e quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, divido em 
38.044.801 (trinta e oito milhões, quarenta e quatro mil, oitocentas e um) ações 
ON, escriturais e sem valor nominal.’’ 6.2. Consolidar o estatuto social da Cia. de 
forma a refletir a alteração acima indicada, conforme o ANEXO I a esta ata. 7. En-
cerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia 
encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma 
de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das S.A., e 
autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos 
termos do art. 130, §2º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30/04/2020. Mesa: Túlio Cintra - Presi-
dente; Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Representante da Administração:
Túlio Cintra - Diretor Presidente e Marcelo Gonçalves Costa- Diretor Financeiro e 
Relação com Investidores. Acionistas Presentes: Leblon Equities Partners V Fip 
Multiestrategia, Tobias Cepelowicz, Sul America Selection Fundo de Investimento 
em Ações, Sul America Familia Previdencia Fia, Nutren Fundo de Investimento 
em Ações e Túlio Cintra. Rio de Janeiro, 15/05/2020. Certificamos que a presente 
é cópia da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Cia.. 
Mesa: Túlio Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Jucerja nº 
3885828, em 22/06/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8
Edital de Convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da 
Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 10h00min do dia 30 de junho 
de 2020, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, 
Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Exami-
nar, discutir e aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação 
de sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e 
votar a proposta da Diretoria de aumento do Capital Social de R$49.195.790,88 
(quarenta e nove milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa 
reais e oitenta e oito centavos) para R$58.738.804,83 (cinquenta e oito milhões, 
setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), 
que corresponde a um aumento de R$9.543.013,95 (nove milhões, quinhentos 
e quarenta e três mil, treze reais e noventa e cinco centavos), com a emissão 
de 320.557 (trezentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete) ações ordi-
nárias nominativas, pelo valor patrimonial de R$29,7701, conforme apurado no 
último balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2019, para 
subscrição e integralização total no ato da realização da Assembleia, mediante 
a capitalização de crédito de acionista de adiantamento para futuro aumento de 
capital e/ou em moeda corrente nacional; (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social e sua respectiva consolidação; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de 
Janeiro, 18 de junho de 2020. Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 30 de junho de 2020 às 
11h (onze horas), em primeira convocação, de forma virtual, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 1. Aprovação da postergação de pagamento de dividendos e 
JCP; 2. Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal indicados pela acionista 
Gaspetro. Informamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na 
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme 
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE 
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 22 de junho de 2020. 
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.
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Nyse tenta convencer à SEC  
proposta de listagem direta em IPOs

A Bolsa de Valores de 
Nova York (Nyse) voltou a 
propor à Comissão de Va-
lores Mobiliários dos EUA 
(SEC) nesta segunda-feira 
a mudança de uma regra 
para permitir que empre-
sas estreiem no mercado de 
ações por meio de uma lis-
tagem direta para levantar 
capital. A informação é da 
Reuters.

A medida tem o potencial 
de transformar o mercado 
de ofertas públicas iniciais 
(IPOs), geralmente coorde-
nadas por bancos de investi-
mento, em vez as empresas 
venderem ações diretamente 
aos investidores.

Somente este no, até o 
momento, cerca de 56 em-
presas abriram capital nos 
EUA captando US$ 18,4 
bilhões, ante 160 empresas 
que levantaram US$ 46,3 
bilhões ao longo de 2019, 
segundo a Renaissance Ca-
pital. O mercado de IPOs foi 
amplamente reduzido nos 
últimos dois meses devido 
à pandemia de coronavírus, 
mas a atividade se recuperou 
nas últimas semanas.

A SEC recusou um pedi-
do anterior da Nyse, em de-
zembro, para permitir que 
empresas vendam ações 
por meio de uma listagem 
direta, mas não divulgou os 

motivos de sua decisão na 
época.

A SEC já permite lista-
gens diretas para empresas 
que não levantam capital no 
processo. Em 2018, a em-
presa de streaming de músi-
ca Spotify foi a primeira de 
grande porte a abrir capital 
por meio de uma listagem 
direta, seguida em 2019 pela 
plataforma de comunicação 
corporativa Slack.

“Queremos fornecer às 
empresas o que é indiscuti-
velmente um mecanismo de 
precificação mais eficiente 
para sua abertura de capi-
tal”, disse o vice-presidente 
e diretor comercial da Nyse, 

John Tuttle, em entrevista 
por telefone.

Em sua última proposta, 
a Nyse estabeleceu em de-
talhes um mecanismo para 
o primeiro negócio sob uma 
listagem direta, incluindo 
como seria definido um pre-
ço mínimo para as ações.

A Nyse desistiu da ideia 
de pedir que a SEC suspenda 
o requisito de que as empre-
sas tenham pelo menos 400 
acionistas dos chamados 
lotes-padrão no momento da 
listagem. “Com o mercado 
de IPO em ascensão como 
está agora, chegou a hora de 
avançar mais nesta opção”, 
declarou Tuttle.

Redução na participação acionária para abertura de ações 
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) editou 
nesta segunda-feira, a Ins-
trução CVM 627, que fixa 
escala reduzindo, em função 
do capital social, porcenta-
gens mínimas de participa-
ção acionária. A norma entra 
em vigor em 1 de julho de 
2020.

“A edição desta Instru-
ção é um passo importante 
no sentido do fortalecimen-
to dos direitos de acionistas 
minoritários de companhias 
brasileiras.”, disse Marce-
lo Barbosa, presidente da 
CVM.

Após a consulta pública 
realizada por meio do Edi-
tal da CVM, a norma pas-
sou a abranger a redução 
da participação acionária 
necessária para o exercí-
cio de outros direitos con-
siderados relacionados às 
medidas judiciais acima 
apontadas. Tais direitos 
contemplam:

- exibição por inteiro de 
livros da companhia prevista 
no art. 105;

- convocação de assem-
bleia geral na hipótese de 
que trata a alínea “c” do pa-
rágrafo único do art. 123;

- pedido de informações a 
administrador de que trata o 
§ 1º do art. 157;

- requisição de informa-
ções ao conselho fiscal so-
bre matérias de sua compe-
tência, nos termos do § 6º do 
art. 163.

“A regra editada aproxi-
ma o Brasil de outros países 
nos quais os meios privados 
de tutela reparatória de acio-
nistas encontram-se mais 
desenvolvidos e representam 
um componente de extrema 
importância para o funcio-
namento do mercado de ca-
pitais”, comentou Gustavo 

Gonzalez, diretor da CVM.
Em conjunto com o Mi-

nistério da Economia, in-
clusive com o apoio da 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a au-
tarquia continua trabalhan-
do na matéria, de modo que 
novas iniciativas poderão 
ser apresentadas ao longo 
do tempo. “A proteção do 
investidor é parte central 
do mandato legal da CVM e 
acreditamos que hoje avan-
çamos ainda mais no seu 
cumprimento”, completou 
o presidente

Negócios futuros de combustíveis 
de baixo teor de enxofre

A China iniciou nesta 
segunda-feira a negociação 
de futuros de combustíveis 
com baixo teor de enxofre, 
lançando o quinto futuro de 
commodities do país abertos 
a investidores tanto nacio-
nais como estrangeiros.

Os futuros listados na Bol-
sa Internacional de Energia 
de Shanghai são contratos a 
serem entregues de janeiro a 
junho de 2021, com preços 
de referência de 2.368 iuanes 
(US$ 334,2) por tonelada.

Na segunda-feira, o con-
trato mais negociado com 
entrega em janeiro fechou 
em alta, encerrando o pre-
gão em 2.599 iuanes por to-
nelada, um aumento de 231 
yuans em relação ao preço 
de referência nas negocia-
ções diurnas. O volume total 
de comércio dos seis contra-
tos listados na bolsa chegou 
a 133.985 lotes, no valor de 

3,5 bilhões de iuanes.
O lançamento dos futuros 

permitirá que os investidores 
estrangeiros acessem os si-
nais de preços, gerenciem os 
riscos e avancem com uma 
operação constante do setor.

À medida que a indústria 
mundial de transporte marí-
timo se acelerou para buscar 
um desenvolvimento eco-
lógico e sustentável, o óleo 
com baixo teor de enxofre 
se tornou um combustível de 
domínio para o transporte ma-
rítimo, de acordo com Fang 
Xinghai, vice-presidente da 
Comissão Reguladora de Va-
lores da China (CRVC).

“O lançamento dos futu-
ros de combustíveis de baixo 
teor de enxofre e sua abertura 
a investidores internacionais 
atenderão melhor as empresas 
de todo o mundo, de acordo 
com o desenvolvimento das 
indústrias”, observou Fang.

Ambipar quer oferta de ações 
para capitar R$ 827 milhões

A empresa de gestão de 
resíduos e de resposta a 
emergências Ambipar Parti-
cipações e Empreendimen-
tos anunciou uma oferta pú-
blica inicial (IPO) com faixa 
indicativa de preço entre R$ 
18,75 e R$ 24,75 r por ação, 
de acordo com documento 
depositado na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
na última sexta-feira. A em-
presa acredita que pode cap-
tar cerca de R$ 827 milhões, 
considerando o ponto médio 
da faixa de preço

A oferta da companhia, 
que atua na gestão ambien-
tal para empresas, cuidando 
de resíduos e logística, foi 
aprovada pelo conselho da 
empresa em 17 de fevereiro 
de 2020, mas foi interrompi-
da em 9 de abril.

Se conseguir realizar o 
IPO a empresa pretende 

investir o dinheiro em 37 
novas bases operacionais 
no Brasil nos próximos 
três anos, segundo infor-
mações divulgadas no mês 
passado.

De acordo com o mer-
cado, a operação faz parte
de um plano para reforçar 
o crescimento via aquisi-
ções e ampliar sua atuação 
internacional, que envolve 
desde atuação em desastres 
ambientais até programas 
de contenção a epidemias, 
como o coronavírus.

 A Ambipar pretende usar 
os recursos para adquirir ri-
vais no Brasil e no exterior, 
quitar dívidas e expandir 
seus negócios. A Ambipar 
Group é formada por duas 
empresas de referência no 
mercado de gestão ambien-
tal: Ambipar Environment e 
Ambipar Response.



n Monitor Mercantil 6 Financeiro Terça-feira, 23 de junho de 2020

JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A.
CNPJ Nº 17.799.438/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral 
as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. Três Rios - RJ, 30/04/2020. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)
ATIVO 2019 2018
Circulante ......................................................................... 16.775 18.857
 Disponível ........................................................................ 18 120
 Duplicatas a Receber ....................................................... 10.284 9.647
 Impostos a Recuperar ...................................................... 5.327 7.579
 Despesas Antecipadas .................................................... 955 580
 Adiantamentos ................................................................. 3 481
 CTRC a Faturar................................................................ – 450
 Outros ............................................................................... 188 –
Não Circulante ................................................................. 23.785 15.964
 Realizável a Longo Prazo ................................................ 1.668 255
 Investimentos ................................................................... 15 15
 Imobilizado ....................................................................... 105.840 111.419
 (–) Depreciações .............................................................. (83.828) (95.815)
 Intangível .......................................................................... 90 90
Total do Ativo ................................................................... 40.560 34.821
PASSIVO 2019 2018
Circulante ......................................................................... 9.405 6.356
 Fornecedores ................................................................... 1.685 2.421
 Credores Diversos ........................................................... – 253
 Impostos a Pagar ............................................................. 733 479
 Obrigações Sociais .......................................................... 522 312
 Empréstimos e Financiamentos ...................................... 6.465 2.745
 Adiantamentos ................................................................. – 146
Não Circulante ................................................................. 10.629 12.559
 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital .............. 3.776 6.388
 Créditos de Pessoas Ligadas .......................................... 1.741 269
 Receitas Diferidas ............................................................ 5.112 5.626
 Empréstimos de Empresas Ligadas ................................ – 276
Patrimônio Líquido ......................................................... 20.526 15.906
 Capital Social ................................................................... 29.726 23.398
Ajuste de Avaliação Patrimonial ....................................... 8.301 8.301
Prejuízos Acumulados ...................................................... (17.173) (13.858)
Resultado do Exercício ..................................................... (328) (1.935)
Total do Passivo .............................................................. 40.560 34.821

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)
2019 2018

Receita Operacional Bruta ................................................ 95.843 90.415
(–) Impostos s/ Receita ..................................................... (19.486) (18.209)
(-) Descontos e Cancelamentos ....................................... (375) –
Receita Operacional Líquida ......................................... 75.982 72.206
(–) Custos Operacionais ................................................... (68.215) (64.938)
Resultado Operacional Bruto ........................................ 7.767 7.268
Despesas Operacionais .................................................... (12.268) (11.507)
Resultado Financeiro Líquido ........................................... (170) (51)
Resultado Operacional Líquido .................................... (4.671) (4.290)
Receitas e Despesas não Operacionais .......................... 4.356 2.355
Resultado antes das Provisões ........................................ (315) (1.935)
(–) Provisão para Imposto de Renda ................................ (8) –
(–) Provisão para Contribuição Social Lucro .................... (5) –
Resultado Líquido do Exercício .................................... (328) (1.935)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)

Ca-
pital 

Social

Outras 
Reser-

vas

Prejuízos 
Acumu-

lados

Patri-
mônio 

Líquido
Saldo em 31/12/2017 .........................................17.031 8.301 (13.858) 11.474
 Cisão Parcial - AGE de 30/01/2018 .................. (353) – – (353)
 Aumento de Capital - AGE de 30/01/2018 ....... 6.720 – – 6.720
 Prejuízo do Exercício ......................................... – – (1.935) (1.935)
Saldo em 31/12/2018 .........................................23.398 8.301 (15.793) 15.906
 Cisão Parcial - AGE de 07/06/2019 .................. (60) – – (60)
 Aumento do Capital Social - AGE de 07/06/2019 6.388 – – 6.388
 Ajustes dos Anos Anteriores .............................. – – (1.380) (1.380)
 Prejuízo do Exercício ......................................... – – (328) (328)
Saldo em 31/12/2019 .........................................29.726 8.301 (17.501) 20.526

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)
Atividades Operacionais 2019 2018
 Lucro (Prejuízo) do Exercício ........................................................ (328)(1.935)
 Depreciação/Amortização .............................................................. – 870
(Aumento) Redução nos Ativos
 Contas a Receber .......................................................................... (637) (442)
 Outros Ativos não Circulantes ....................................................... 1.204 (253)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
 Fornecedores ................................................................................. (736) (383)
 Contas a Pagar .............................................................................. (253) (77)
 Contribuições e Impostos a Pagar ................................................ 464 (248)
 Outros Passivos não Circulante .................................................... 3.574 (4.216)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais ........................... 3.288 (6.684)
 Créditos dos Acionistas ..................................................................(2.612) –
Atividades de Investimentos
 Redução (Aumento) de Imobilizado .............................................. (6.408) (648)
 Aumento de Capital com créditos de sócios ................................. 6.388 6.720
 Cisão Parcial .................................................................................. (60) (353)
 Ajustes do Exercício Anterior .........................................................(1.380) –
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos ..................... (784) 5.719
Atividades de Financiamentos
 Outros Passivos ............................................................................. 682 1.079
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos .................. – –
Aumento (Redução) nas Disponibilidades de Caixa e Equivalente (102) 114
Caixa e Equivalente no início do Exercício .................................... 120 6
Caixa e Equivalente no fim do Exercício ........................................ 18 120

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2019: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As de-
monstrações contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com as 

Leis nº 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas são 
apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) O imposto de Renda e a 
Contribuição Social estão calculados e recolhidos pelo lucro real; (c) As taxas de 
depreciação são apropriadas de conformidade com a vida útil dos bens. Nota 2 
- Capital Social: Na AGE realizada em 07/06/2019, foi aprovada a cisão parcial 
da Companhia, com a transferência da parcela vertida do Patrimônio líquido, no 
montante de R$ 60.000,00, para a empresa controladora JHC Empreendimentos 
e Participações S.A., com a consequente redução do capital social. Na mesma 
AGE, o capital social foi aumentado em R$ 6.388.000,00, mediante incorporação 
de créditos consignados na rubrica “Reserva para Aumento de Capital”, passando 
para R$ 29.725.923,00, sem emissão de novas ações, representado por 7.000.000 
de ações Ordinárias nominativas, sem valor nominal.

José Herculano da Cruz Filho - Diretor Presidente. João Batista da Cruz - Diretor Superintendente. Lúcia de Fátima Rezende - Técnico Contábil:  - CRC - MG 30873/0-2

JHC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 06.193.933/0001-29

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao 
público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018.

Rio de Janeiro - RJ, 30/04/2020. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)

ATIVO 2019 2018
Circulante ......................................................................... 630 47
Disponível ......................................................................... 423 22
Contas a Receber Clientes ............................................... 207 25
Não Circulante ................................................................. 36.923 33.440
Mútuos Empresas Controladas ........................................ 1.741 276
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ............... – 6.388
Investimentos .................................................................... 20.525 15.904
Imobilizado ........................................................................ 15.462 11.044
(–) Depreciação................................................................. (806) (172)
Total do Ativo ................................................................... 37.553 33.487
PASSIVO 2019 2018
Circulante ......................................................................... 988 37
Fornecedores .................................................................... 877 4
Impostos a Pagar .............................................................. 111 33
Não Circulante ................................................................. 4.975 4.918
Créditos de acionistas ....................................................... 57 –
Adiantamento para futuro aumento de Capital ................. 4.918 4.918
Patrimônio Líquido ......................................................... 31.590 28.532
Capital Social .................................................................... 9.428 9.428
Reserva de Capital ........................................................... 18.466 14.925
Reserva Lucros p/ Expansão ............................................ 3.696 4.179
Total do Passivo .............................................................. 37.553 34.487
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)

2019 2018
Receita Operacional Bruta ..................................................................... 2.814 1.291
(–) Impostos s/ Receita .......................................................................... (103) (47)
Receita Operacional Líquida ................................................................. 2.711 1.244
Equivalência Patrimonial ....................................................................... (1.707) (1.936)
Despesas Operacionais ......................................................................... (770) (125)
Receita Financeira/Despesas ................................................................ (1) –
Resultado Antes das Provisões ............................................................. (233) (817)
Provisão p/ IRPJ - Lucro Presumido ..................................................... (201) (80)
Provisão p/ CSLL - Lucro Presumido .................................................... (81) (37)
Lucro do Exercício ................................................................................. (49) (934)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2019 E 2018 (Em Reais Mil)

Capital 
Social

Reser-
va de 

Reava-
liação

Re-
serva 
Legal

Reserva 
de Lucros 

para 
Expansão

Resul-
tados 

Acumu-
lados

Patri-
mônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2017 ..... 10.890 33.978 – 1.505 – 46.373
Aumento de Capital
 conforme AGO/AGE de
 30/01/2018 ........................ 3.614 – – – – 3.614
Cisão Parcial - AGOAGE
 de 30/01/2018 ................... (5.076) (4.734) – (10.540) – (20.350)
Transferências de
 Reservas de Reavaliação – (14.319) – 14.319 – –
Ajustes de Exercício Anterior – – – (171) – (171)
Lucro líquido (Prejuízo
 do Exercício) ..................... – – – (934) – (934)
Saldos em 31/12/2018 ..... 9.428 14.925 – 4.179 – 28.532
Ajustes de Avaliação
 Patrimonial ........................ – 3.541 – – – 3.541
Resultado do Exercício ..... – – – (49) – (49)
Ajustes do Exercício
 Anterior .............................. – – – (434) – (434)
Saldos em 31/12/2019 ..... 9.428 18.466 – 3.696 – 31.590

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2019 E 2018 
(Em Reais Mil)

Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro (Prejuízo) do Exercício ..................................................... (49) (934)
Equivalência Patrimonial ............................................................. 1.707 1.936
Depreciação ................................................................................ 634 –
(Aumento) Redução nos Ativos
Contas a Receber ....................................................................... (182) (861)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
Contas a Pagar ........................................................................... 1.008 (3.615)
Ajustes do Exercício Anterior ...................................................... (434) (171)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais – –
Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos ........................................................ (1.767) –
Cisão Parcial - AGE de 30/01/2018 - Transferência Ativos ........ – 20.350
Mútuo em Controlada ................................................................. (1.465) –
Imobilizado .................................................................................. (2.592) –
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos
Atividades de Financiamentos
Cisão Parcial - Transferência do Patrimônio líquido .................. – (20.350)
Aumento de Capital .................................................................... – 3.614
Ajustes de Avaliação Patrimonial ................................................ 3.541 –
Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamento ................ 401 (31)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades de Caixa
 e Equivalente 401 (31)
Caixa e Equivalente no início do Exercício ................................ 22 53
Caixa e Equivalente no fim do Exercício .................................... 423 22

José Herculano da Cruz Filho - Diretor Presidente. João Batista da Cruz - Diretor Superintendente. 
Lúcia de Fátima Rezende - Técnico Contábil - CRC - MG 30873/0-2.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019: Nota 1 - Constituição: A Companhia foi constituída em 26/03/2004, tendo 
como objetivo reunir as participações societárias de todas as empresas do grupo. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com as Leis nº 6.404/76, 
11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) No corrente exercício a Companhia reconheceu 
contabilmente os ajustes sobre os investimentos nas empresas controladas. (c) As taxas de depreciação são apropriadas de conformidade pelo tempo de vida útil 
dos bens. (d) A Companhia optou em manter a Reserva de Reavaliação constituída sobre os bens do Ativo Imobilizado. (e) No ano de 2019, a Companhia acres-
centou às suas atividades sociais a locação de veículos automotores, reboques e outros equipamentos. Nota 3 - Capital Social: Conforme AGE de 07/06/2019, 
a Sociedade aprovou a cisão parcial da empresa controlada José Herculano da Cruz e Filhos S.A., com a transferência da parcela vertida do Patrimônio Líquido 
no montante de R$ 60.000,00, sem realização de aumento de capital da Incorporadora. O capital social em 31/12/2019 é de R$ 9.427.598,00, representado por 
4.475.580 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parceria para desenvolver o 
novo contrato futuro de soja
Fazer a conexão 
dos participantes 
globais ao 
mercado agrícola 
brasileiro

A bolsa de Chicago, o 
CME Group - considerado 
o principal e mais diversi-
ficado mercado de deriva-
tivos do mundo - e a B3, 
anunciaram nesta segun-
da-feira uma parceria que 
visa o desenvolvimento de 
novos produtos com refe-
rência no Brasil. O negócio 
objetiva conectar os parti-
cipantes globais ao merca-
do agrícola brasileiro. 

De acordo com os ter-
mos, o CME Group e a B3 
trabalharão juntos em um 
contrato futuro de soja com 
referência no Brasil, com ex-
pectativa de lançamento no 
terceiro trimestre de 2020, 
após alinhamentos estratégi-
cos e aprovações dos órgãos 
reguladores.

Segundo a B3, o contrato 
futuro de soja brasileira re-
força o acordo de cooperação 
entre as bolsas firmado em 
2007, para desenvolver ser-
viços de tecnologia e contra-
tos futuros cross-listados. A 
nova parceria, que inclui os 
cross-listados de soja CME, 
amplia o acesso às ferramen-
tas de gestão de risco para as 
empresas de agronegócio da 
América do Sul que atuam 
no mercado de soja e produ-
tos relacionados.

“O Brasil é um país muito 
importante no mercado glo-
bal de grãos e oleaginosas. 
Em 2020, deve exportar mais 

de 83 milhões de toneladas 
de soja”, diz o diretor execu-
tivo de Agricultura da CME 
Group, Tim Andriesen. “Este 
novo contrato futuro de soja 
brasileira foi desenvolvido 
para atender a demanda dos 
nossos clientes regionais para 
hedge e de descoberta de pre-
ços aliados à sólida liquidez 
do CME Group no complexo 
agrícola.”

“A expansão estratégi-
ca da parceria com o CME 
Group trará benefícios ainda 
maiores aos nossos clientes, 
fornecendo uma referência 
especificamente relacionada 
aos preços de exportação da 
soja brasileira,” aponta Lou-
is Gourbin, superintendente 
de Commodities da B3. “À 
medida que a parceira cres-
ce, também aumentam as 
possibilidades em explorar 
novos produtos para a gestão 
de risco visando trazer solu-
ções comerciais baseadas na 
América do Sul para o mer-
cado global.”

Cada contrato futuro de 
soja negociado no Brasil es-
tabelece um acordo de com-
pra e venda por um certo 
volume desta commodity, e 
o preço de cada contrato é 
feito no momento da nego-
ciação, mas o pagamento é 
realizado na data do venci-
mento.

Analisando o mercado de 
soja, a produção atende a 
uma cadeia de diversos pro-
dutos acabados derivados 
do farelo e do óleo prove-
nientes do processamento do 
grão, ambos insumos para a 
cadeia de alimento animal, 
saúde, uso industrial e a pro-
dução de biodiesel.

Referência mundial

O CME Group é a refe-
rência global no mercado 

de derivativos e também o 
mais diversificado do mun-
do. (www.cmegroup.com).
Os clientes podem negociar 
os mercados de futuros, op-
ções e OTC, além de otimi-
zar portfólios e analisar da-
dos. Como consequência, os 
participantes do mercado em 
todo o mundo gerenciam os 
riscos e identificam oportu-
nidades.

As bolsas do CME Group 
oferecem uma ampla gama 
de produtos de referência 
global em todas as princi-
pais classes de ativos, com 
base em taxas de juros, 
índices de ações, câmbio, 
energia, produtos agrícolas 
e metais. A empresa ofere-
ce futuros e opções sobre 
negociação de futuros por 
meio da plataforma CME 
Globex®, negociação de 
renda fixa via BrokerTec 
e negociação de câmbio na 
plataforma EBS. 

Além disso, opera um 
dos principais fornecedores 
de compensação de contra-
partes do mundo, o CME 
Clearing. Com uma gama 
de produtos e serviços de 
pré e pós-trading que sus-
tentam todo o ciclo de vida 
de uma negociação, o CME 
Group também oferece 
serviços de otimização e 
reconciliação por meio do 
TriOptima e de processa-
mento de trading através da 
Traiana.

A B3 S.A. (B3SA3) é uma 
das principais empresas de 
infraestrutura de mercado fi-
nanceiro do mundo e uma das 
maiores em valor de mercado, 
entre as líderes globais do se-
tor de bolsas. Conecta, desen-
volve e viabiliza os mercados 
financeiro e de capitais e, jun-
to com os clientes e a socieda-
de, potencializa o crescimento 
do Brasil.

BC espera Pix em  
operação em novembro
Quase mil 
instituições 
financeiras aderiram 
a modalidade  
de saque

O Pix, plataforma de pa-
gamentos instantâneos do 
Banco Central (BC), anun-
ciado há quatro meses pela 
instituição, está programado 
para entrar em operação a 
partir de novembro. Segun-
do o BC, cerca de 980 insti-
tuições “abraçaram o desafio 
de oferecer o Pix à popula-
ção brasileira”. A plataforma 
permitirá serviço de saque 
por meio da rede varejista. 

“O que posso adiantar é 
que essa facilidade visa a tra-
zer mais eficiência, por meio 
da reutilização do dinheiro no 
varejo e do aproveitamento 
dessa rede, e fomentar a com-

petição, ampliando as opções 
e a capilaridade das institui-
ções para ofertarem o saque”, 
afirmou o presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos 
Neto. Nesta segunda-feira, ele 
fez a abertura do Fórum Pix, 
realizado por videoconferên-
cia. É a 9ª reunião plenária do 
Fórum Pagamentos Instantâ-
neos.

“Gostaria de aproveitar 
essa oportunidade e salientar 
uma outra questão central ao 
Pix, que é o baixo custo na 
ponta, de forma que seja um 
meio de pagamento acessí-
vel e efetivo para quem paga 
e para quem recebe”, disse 
Campos Neto em texto pu-
blicado na página do BC.

Segundo Campos Neto, 
há potencial de reduzir ainda 
mais o custo logístico e ope-
racional do Pix com a distri-
buição de numerário. Além de 
agregar conveniência aos con-
sumidores, pode gerar negó-
cios adicionais aos varejistas, 
e permite aos participantes do 
Pix novas possibilidades.

O presidente disse que a 
equipe do BC está proces-
sando as diversas contribui-
ções recebidas na 3ª consulta 
pública. “Esse processo de 
consulta pública é parte do 
espírito de construção con-
junta que vem norteando 
todo o desenvolvimento do 
projeto, com intenso diálo-
go com a indústria e com a 
sociedade em geral, e certa-
mente resultará em ajustes 
importantes para aperfeiço-
ar o Regulamento do Pix”. 
A instituição prevê divulgar 
o regulamento definitivo no 
próximo mês.

Campos Neto voltou a sa-
lientar que o Pix está entre 
os projetos mais importantes 
da pauta estratégica do BC, a 
Agenda BC#. “Essa agenda 
visa a promover a democra-
tização financeira por meio 
da evolução tecnológica, 
tratando de questões estrutu-
rais do sistema financeiro e 
de pagamentos. A tecnologia 
proporciona essa capilarida-
de e versatilidade”, frisou.

União estuda privatizar apostas esportivas
O destino das apostas es-

portivas, modalidade lotérica 
em que apostadores tentam 
prever resultados de jogo, po-
derá ser a iniciativa privada. 
Essa modalidade, atualmente, 
é um serviço público exclusi-
vo da União, e que poderá ser 
transferido mediante processo 
de concessão ou autorização, 
segundo informação do Mi-
nistério da Economia nesta 
segunda-feira.

Publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU), na úl-
tima sexta-feira, a Resolução 
134/22020 qualifica o Progra-

ma de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) e inclui no Plano 
Nacional de Desestatização 
(PND) o serviço de loteria 
Apostas de Quota Fixa.

Com a qualificação do 
serviço na carteira do PPI e 
no PND, será aberto prazo 
para que sejam realizados 
estudos para a modelagem 
do projeto de desestatiza-
ção. “A iniciativa contribui 
para ampliar oportunidades 
de investimento, estimular a 
economia, aumentar a arre-
cadação e gerar empregos”, 
disse o ministério.

Um dos modelos de deses-
tatização que poderá ser ado-
tado é a concessão, o mesmo 
já utilizado no leilão da Lotex, 
realizado em outubro de 2019, 
vencido por consórcio ítalo-
americano e que gerou outor-
ga a ser paga à União no valor 
de R$ 817,9 milhões.

O ministério lembra que 
esta é a primeira resolução 
publicada após a 13ª Reu-
nião do Conselho do PPI, 
realizada em último dia 10, 
em que foram qualificadas 
mais de 30 novas iniciativas 
na carteira do PPI.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatuárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 
da Queiroz Galvão S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços 
pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020. Diretoria.

Ativo Nota 2019 2018

Circulante

Caixa e equivalentes  .................................. 4 1.102  12.688 

Impostos a compensar ............................... 5  23.785  29.277 

Outras contas a receber .............................. 6 6.889 5.892 

 31.776  47.857 

Não circulante

Investimentos

Controladas e coligadas  ............................. 7.a  3.934.703  3.613.849 
Outros investimentos  ................................. 367.860 367.860 
Imobilizado .................................................. 8 18 10 

 4.302.581  3.981.719 

 4.334.357  4.029.576 

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedor ..................................................  111  413 
Financiamento ............................................. 10  - 111.280 
Obrigações fiscais e sociais ........................ 11 1.311 1.274 
Salários e encargos .................................... 11 2.937 1.631 
Outras contas a pagar .................................  5  2 

4.364 114.600 
Não circulante
Financiamento  ............................................ 10  2.400.352 286.945 
Partes relacionadas  ................................... 9 4.385 736.011 
Provisão para perda em investimento ......... 7.b 922.966  2.155.436 

 3.327.703  3.178.392 
Patrimônio líquido 
Capital social  .............................................. 12 1.235.000 1.235.000
Reserva de capital ...................................... 843.388 847.929
Transações de capitais entre sócios ..........  (162.029)  (155.189)
Reserva de reavaliação .............................. 767 767
Reservas de lucros .....................................  - 712.877
Prejuízo acumulado ....................................  (358.144)  - 
Ações em tesouraria ...................................  (140.830)  (140.830)
Resultado abrangente .................................  (613.539) (1.973.031)
Ajuste de avaliação patrimonial .................. 197.677 209.061 

 1.002.290 736.584 
 4.334.357  4.029.576 

Nota 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas ...........................  (39.485)  (32.160)
Despesas depreciação ................................  (5)  (2)
Despesas tributárias ...................................  (335)  (587)
Resultado de equivalência patrimonial  ...... 7 (690.497) (318.935)
Outros resultados operacionais  ................. 6.125 (362.482)

(724.197) (714.166)
Receitas financeiras  ...................................  72.566 102.666 
Despesas financeiras  ................................. (419.390) (205.881)

(346.824) (103.215)
Prejuízo do exercício .................................... (1.071.021) (817.381)

 (0,0010)  (0,0008)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2019 2018
Prejuízo do exercício ................................................ (1.071.021) (817.381)
Outros Resultados Abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados
para o resultado

Reversão da provisão para perda em investimento ...  1.371.418 (673.971)
Ajuste de provisão de investimento no exterior ......  (11.926) (114.513)

Resultado abrangente total ...................................... 288.471 (1.605.865)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Re- Reser- Reservas de lucros Ajuste
serva Transa- va de Prejuízos Ações Resultado Avaliação

Capital
social

de
capital

ção de
Capital

reava-
liação

Reserva 
legal

Lucros a
realizar

acumu-
lados

em te- 
souraria

abran-
gente

patri-
monial Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 ......  1.235.000 835.749 - 767 184.194 1.210.468  - (140.830) (1.184.547)  208.941 2.349.742 
Ajuste Avaliação Patrimonial
- Investidas  .......................................  -  -  -  -  -  - -  -  - 120 120 

Ajuste a Valor Presente - Investida  ...  -  -  -  -  -  - -  - (673.971)  - (673.971)
Transações de Capitais entre sócios  ..  -  - (155.189)  -  -  - -  -  -  - (155.189)
Prejuízo do exercício ..........................  - -  -  -  -  -  (817.381)  -  -  -  (817.381)
Plano de opção de ações - Investidas ..  -  12.180  -  -  -  - -  -  -  -  12.180 
Reversão Juros s/Capital Próprio  .....  -  -  -  -  -  -  99.503  -  -  - 99.503 
Constituição Provisão de Inves-
timentos no Exterior - Investida ........  -  -  -  -  -  -  -  -  (114.513)  -  (114.513)

Compensação Prejuízo Fiscal - PERT ..  -  -  -  -  -  -  36.093  -  -  - 36.093 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ..  1.235.000  847.929 (155.189) 767 184.194  528.683 - (140.830) (1.973.031)  209.061  736.584 
Ajuste Avaliação Patrimonial
- Investidas  .......................................  -  -  -  -  -  - -  -  -  119  119 

Reversão de provisão - Investida  .....  -  -  -  -  -  - -  - 1.371.418  - 1.371.418 
Transações de Capitais entre sócios ..  -  -  (6.840)  -  -  - -  -  - (11.503) (18.343)
Prejuízo do exercício ..........................  -  -  -  -  -  - (1.071.021)  -  -  - (1.071.021)
Plano de opção de ações - Investidas ..  - 4.842  -  -  -  - -  -  -  - 4.842 
Ações em Tesouraria - Investida ........  -  (9.383)  -  -  -  - -  -  -  -  (9.383)
Constituição Provisão de Inves-
timentos no Exterior - Investida  .......  -  -  -  -  -  - -  - (11.926)  - (11.926)

Compensação de prejuízos ...............  -  -  -  - (184.194) (528.683) 712.877  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 .... 1.235.000 843.388 (162.029) 767 - -  (358.144) (140.830) (613.539)  197.677 1.002.290

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo do exercício ............................................... (1.071.021) (817.381)
Ajustes por:
Depreciação ........................................................... 5 2
Renda de investimento (equivalência patrimonial) .. 690.497 318.935
Resultado líquido financeiro ................................... 346.824 103.215

Resultado ajustado ..................................................  (33.695) (395.229)
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Diminuição (aumento) em impostos a compensar . 5.492 2.160 
Diminuição (aumento) em outras contas a receber .  (997) (5.336)
Diminuição (aumento) em partes relacionadas ...... (731.626) 515.679 
Aumento (diminuição) em fornecedor ....................  (302) 278 
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais
e outras contas a pagar ........................................  39 (1.589)

Aumento (diminuição) em salários e encargos
e dividendos ......................................................... 1.306  (94.428)

Aumento (diminuição) provisão de contingência ... (1.232.470) 1.550.341
Caixa proveniente das operações ........................... (1.992.252) 1.571.876
(-) Juros pagos ....................................................... (419.390) (205.881)

Recursos líquidos gerados nas atividades
operacionais .......................................................... (2.411.642) 1.365.995

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
(-) Valores recebidos de controladas
 (líquido do caixa incluído na aquisição) ............... (1.011.351) (775.462)
(-) Aquisição Imobilizado ........................................ (13)  (4)
Juros Recebidos .................................................... 72.566 102.666
Ajuste Avaliação Patrimonial .................................. 119 120 
Transações de capitais entre sócios ......................  (18.343) (155.189)
Reversão de provisão - Investida  ..........................  1.371.418 (673.971)
Plano de opção de ações - Investidas ................... 4.842 12.180
Constituição provisão de investimentos no
exterior - Investida ................................................  (11.926) (114.513)

Compensação prejuízo fiscal - PERT  -  36.093 
Recursos líquidos usados nas atividades
de investimentos .................................................... 407.312 (1.568.080)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento (pagamento) de empréstimo/
 financiamento ....................................................... 2.002.127 111.811
Reversão de juros s/capital próprio ........................ (9.383) 99.503

Recursos líquidos gerados nas atividades
 do financiamento ................................................... 1.992.744 211.314
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ...  (11.586) 9.229 
Demonstração do aumento (redução) do caixa
 e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício ... 12.688 3.459
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.102 12.688

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ...  (11.586) 9.229 
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão S.A. é uma Holding de capital 
fechado, constituída em 01 de fevereiro de 1998, como parte do amplo 
processo de reestruturação societária do Grupo Queiroz Galvão, novos 
planos estratégicos e de realinhamento das operações por áreas de 
negócios. Neste contexto a Sociedade tem como atividade preponderante a 
participação como acionista ou quotista de outras empresas e o 
assessoramento e a administração de empresas. Em AGE realizada em 31 
de agosto de 1998, os acionistas aprovaram a incorporação ao patrimônio 
social de ações de propriedade dos subscritores em outras sociedades do 
mesmo Grupo Queiroz Galvão através de procedimento previsto na 
legislação brasileira denominada conversão de empresas existentes em 
subsidiárias integrais da sociedade por ações Queiroz Galvão S.A., mediante 
incorporação de todas as ações daquelas ao patrimônio social desta. As 
subsidiárias diretas da Queiroz Galvão S.A. e suas respectivas áreas de 
negócios são: Construtora Queiroz Galvão S.A.: A Construtora Queiroz 
Galvão S.A., ao longo do exercício de 2019, desenvolveu regularmente suas 
atividades, promovendo as operações financeiras e securitárias inerentes à 
natureza dos seus serviços, atuando na indústria da construção civil, 
preponderantemente, nos segmentos: metroviário, de usinas hidrelétricas e 
barragens, executando pontes, túneis, viadutos, construções portuárias, 
edifícios, estradas e serviços de montagem industrial. Queiroz Galvão 
Desenvolvimento de Negócios S.A.: A Sociedade tem como objetivo 
desenvolver negócios nas áreas de concessões públicas, energia, alimentos, 
siderurgia, além de participar no capital de outras Empresas. BS-3 S.A.: A
BS-3 S.A. tem como objetivo social e específico a realização de investimentos 
para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, 
realização de estudos e projetos de engenharia, e participação em 
consórcios. Atualmente a companhia não tem atividade operacional. Vital 
Engenharia Ambiental S.A.: Fomentar a participação do Grupo Queiroz 
Galvão nas áreas de prestação de serviços ou concessões de serviços 
públicos de limpeza urbana, construção de aterros sanitários, e outros afins. 
Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A.: Incrementar na 
sociedade as atividades de compra e venda de imóveis, desmembramento 
e loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de imóveis 
destinados à venda. ENALTA Participações S.A.: Participação em 
sociedades que se dediquem substancialmente à exploração, produção e 
comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados. Queiroz Galvão
Naval S.A.: Participação em sociedades que se dediquem substancialmente 
engenharia, construção, montagem, serviços de reparo de navios e outros 
produtos da área naval. QGSEE Participações Ltda.: Participação em 
sociedades, no Brasil ou no exterior, cujo objeto social envolva: a) a 
exploração da indústria de construção civil, inclusive de obras públicas; b) a 
importação, exportação, peças, equipamentos, bens e serviços ligados a 
obras de engenharia e construção civil; c) o comércio de materiais, bens e 
serviços de construção em geral. Queiroz Galvão Empreendimentos 
Ltda.: Participação em mercado preponderantemente de empreendimentos 
imobiliários econômicos, com mais flexibilidade e agilidade. ORBIS
Ambiental S.A.: A Orbis, por seu turno, foca suas atividades na área de 
controle, operação, manutenção e funcionamento de aterro sanitário, 
atuando acessoriamente nas demais atividades. ENGETEC Construções e 
Montagens S.A.: É  uma sociedade de capital fechado, tem como objetivo 
as seguintes atividades: a) construção industrial e civil, e montagens 
industriais e civil, de obras públicas ou da iniciativa privadas, a compra, 
venda, importação e exportação de materiais, peças e equipamentos, 
ligados a essas atividades; b) realização de estudos e projetos de engenharia 
e prestação de serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia 
consultiva ou de projetos; e c) participação em outras sociedades e 
consórcios, no Brasil e no exterior, quando ligadas às atividades de seu 
objeto social. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos 
contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
Em atendimento ao CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas 
foram preparadas e estão disponíveis aos interessados na Companhia. As 
demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo Conselho 
de Administração em 28 de maio de 2020. 3 -  Principais Práticas 
Contábeis: a. Caixa e equivalente de caixa: Representam os recursos da 
companhia, sem restrições para uso imediato, na movimentação das 
operações da empresa, incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos e 
as aplicações financeiras de liquidez imediata. São classificados como 
ativos financeiros a valor justo por meio de resultados disponíveis para 
negociação, e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos 
auferidos até as datas de encerramento das demonstrações contábeis 
apurados pelo critério pró-rata que equivalem aos seus valores de mercado. 
b. Investimentos: Investimentos em controladas e coligadas, avaliados 
pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações 
Contábeis das Empresas investidas. Os resultados apurados estão 
demonstrados como resultado operacional na conta de resultado de 
equivalência patrimonial. Investimentos em entidades controladas e 
coligadas: Entidades controladas são aquelas que de forma direta ou 
indireta, a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e 
operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente 
acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos direitos 
de voto (capital votante). Coligadas, são investimentos onde a companhia 
tem o poder de exercer uma influência significativa, mas em que não detém 
o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões 
financeiras e operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência 
patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter 
influência significativa sobre a coligada. c. Apuração do resultado: É
apurado pelo regime contábil de competência do exercício. d. Provisões:
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a 
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido 
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto 
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 

reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos 
são registrados no resultado. e. Imposto de Renda e Contribuição Social: 
A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do 
imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a 
duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. f. Arrendamento 
Mercantil: Em 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor o CPC 06 (R2) - 
Operações de arrendamento mercantil, em substituição à versão anterior da 
referida norma (CPC 06 (R1)), estabelecendo os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de 
arrendamento mercantil e introduzindo um modelo único de contabilização 
de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um 
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso, que representa o seu 
direito de utilizar o ativo arrendado, em contrapartida de um passivo de 
arrendamento, que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. A norma incluiu duas isenções de reconhecimento para os 
arrendatários: arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de 
curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). A 
Cia. não identificou efeitos nas demonstrações financeiras como 
consequência da aplicação desta norma. 4 - Caixa e Equivalente de Caixa
a) Caixa e equivalente de Caixa 2019 2018
Caixa ........................................................................ 9 9
Depósitos bancários à vista...................................... 41 4

50 13
b) Títulos e valores mobiliários
Fundo de investimento – renda fixa (i) ..................... 1.052 12.675

1.102 12.688
(i) As aplicações financeiras referem-se a instrumentos de renda fixa 
(operações compromissadas e CDBs), remunerados em média à taxa de 
98,5% do CDI.

5 - Impostos a Compensar 2019 2018
IRRF s/aplicação financeira...................................... 53 38
IRPJ saldo negativo.................................................. 326 271
Crédito processo PIS/COFINS (a)............................ 23.406 28.968

23.785 29.277
a) Refere-se a crédito de processo Transitado e Julgado, que discutiu a base 
de cálculo do PIS e da COFINS da Lei 9.718/98.
6 - Outras Contas a Receber 2019 2018
Adiantamento a fornecedor ...................................... 1.645 345
Adiantamento funcionário ......................................... 181 486
Cauções ................................................................... 38 36
Outros adiantamentos concedidos  .......................... 5.025 5.025

6.889 5.892

7 - Participações em Sociedades Controladas e Coligadas: A conta de investimentos em coligadas e controladas apresenta a seguinte composição:
2019 2018

Empresas: %
Valor do

Investimento
Resultado de
Equivalência

Valor do
Investimento

Resultado de
Equivalência

Construtora Queiroz Galvão S.A.  ...................................................... 100 1.397.755 (268.630) 992.206 69.320
Vital Engenharia Ambiental S.A.  ........................................................ 30,65 184.186 30.032 171.715 24.678
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. ......................... 100 244.912 (10.945) - -
Enauta Participações. S.A. ................................................................. 63 1.824.184 135.741 2.015.743 267.891
Engetec Participações Engenharia Construções S.A. ....................... 93,93 208.622 (12.153) 209.789 (1.234)
Queiroz Galvão Naval S/A  ................................................................. 100 - - 150.167 132.280
BS 3 S/A ............................................................................................. 100 6 (6) 2 (2)
Queiroz Galvão Empreendimentos Ltda. ........................................... 100 55.462 (2.333) 54.904 (7.708)
Orbis Ambiental S.A. .......................................................................... 30,65 19.576 4.150 15.426 315
QGSEE Participações Ltda. ............................................................... 100 - - 3.897 (5.854)
(a) Investimentos em controladas .................................................. 3.934.703 3.613.849
QGSEE Participações Ltda. ............................................................... 100 (1.377) (5.575) - -
Queiroz Galvão Naval S/A  ................................................................. 100 (21.445) (263.578) - -
Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. ............................. 100 (532.284) (297.200) (318.060) (432.545)
Outros investimentos .......................................................................... 100 (367.860) - (367.860) -
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. ........................ 100 - - (1.469.516) (367.076)
(b) Provisão para perdas em investimentos .................................. (922.966) (2.155.436)
Total de equivalência patrimonial ................................................... (690.497) (318.935)

8 - Imobilizado 2019 2018
Vida útil Estimada (Anos) Custo Depreciação Acumulada Valor Líquido Valor Líquido

Equipamentos de informática ............ 10 28 (10) 18 10
28 (10) 18 10

9 - Partes Relacionadas
Empresas: 2019 2018

A pagar A receber A pagar A receber
Construtora Queiroz Galvão  ..... - 3.762 - 15.264
Queiroz Galvão International Ltd. . - - (748.103) -
CQG Off Shore .......................... - - (3.183) -
Vital Engenharia Ambiental ....... - 714 - -
Engetec P. Engenharia e
Construções............................. - 4.273 - -

Queiroz Galvão
 Desenvolvimento Imobiliário  ... (13.873) - - 11
Queiroz Galvão Naval ............... - 739 - -

(13.873) 9.488 (751.286) 15.275

2019 2018
A pagar ..................................................................... (13.873) (751.286)
A receber .................................................................. 9.488 15.275
Total líquido .............................................................. (4.385) (736.011)
As transações com partes relacionadas são efetuadas em condições usuais 
de mercado.
10 - Financiamento: a) Os financiamentos das modalidades Finame, e Bens 
em garantia tem prazo médio para pagamento de 38 meses com vencimentos 
das últimas parcelas entre 2021 e 2022. b) As modalidades CCB e Debêntures, 
fizeram parte de um processo de reestruturação financeira do Grupo, que 
se consolidou em 25 de outubro de 2019. O prazo final para pagamento é
em 2037.

2019 2018
Instituição Financeira Modalidade Encargos Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Itau - BBA .......................................... C C B 130% CDI - 147.476 111.280 -
Fundo Gama...................................... Debêntures 115% CDI - 213.788 - 286.945
Banco Bradesco ................................ Debêntures 130% CDI - 1.390.463 - -
Banco Santander ............................... Debêntures 130% CDI - 404.873 - -
Apus FIDIC ........................................ Debêntures 130% CDI - 206.017 - -
Banco Credit Suisse .......................... Debêntures 130% CDI - 37.735 - -

- 2.400.352 111.280 286.945

Em outubro de 2019 o Grupo Queiroz Galvão concretizou a reestruturação de 
suas dívidas financeiras. No processo de reestruturação a QG S/A assumiu 
dívidas de suas subsidiárias no valor de R$1,7 bilhão, alongando o prazo por 
18 anos, considerando um ano de carência de juros e início de amortização no 
segundo semestre de 2021, da mesma forma do alongamento de suas dívidas.
R$ bi Antes Mov. Atual
QGSA ................... 0,183 1,708 1,890
CQG ..................... 2,128 (1,518) 0,610
QGDN ................... 1,209 (0,189) 1,020
Total ...................... 3,520 0,000 3,520
11 - Obrigações Fiscais, Salários e Encargos Sociais
Obrigações fiscais e sociais 2019 2018
Retenções de impostos de terceiros ........................ 1.301 1.257
Obrigações fiscais s/receitas financeiras ................. 10 17

1.311 1.274
Salários e encargos sociais ...................................... 491 416
Provisões trabalhistas .............................................. 2.446 1.215

2.937 1.631
4.248 2.905

12 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e 
integralizado é representado por 1.020.291.386 (um bilhão e vinte milhões, 
duzentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis) ações ordinárias, 
nominativas e 36.000.000 (trinta e seis milhões) ações preferenciais, ambas 
sem valor nominal.  Em 31 de dezembro de 2019 o valor patrimonial por lote 
de 1.000 ações era de R$948,88 e R$ 697,33 em 2018. b) Dividendos: De 
acordo com os estatutos, é assegurado aos acionistas da companhia um 
dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal. 
c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação de 
5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 193 
da lei nº. 6.404/76. d) Resultado por ação: Em 2019 o resultado por ação 
foi de R$ (1,01) R$(0,75) em 2018. e) Transação de capital entre sócios: 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Queiroz 
Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. efetuou a aquisição e venda de 
investimentos. Essas transações, registradas entre empresas do mesmo 
grupo econômico ou com sócios minoritários, foram detalhadas na nota 
explicativa nº 10 do seu Balanço Patrimonial, e tiveram os seguintes efeitos 
no patrimônio líquido:
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COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55

31/12/2019 31/12/2018
Saldo ao início do exercício................................. (155.189) -
Ganho na aquisição de SPEs da REPSA............ - 13.252
Ganho na venda de SPEs para a QGE ............... - 13.109
Perda na recompra de ações da REPSA ............ - (181.550)
Perda na recompra de ações da REFISA ........... (6.840) -
Saldo ao final do exercício .................................. (162.029) (155.189)
13 -  Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A 
administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias 
operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado.  A sociedade não tem a prática de operar com derivativos 
ou quaisquer outros ativos de risco. A companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, 
risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco 
da Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir 
limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos 
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades 
do grupo. 14 -  Notícias Veiculadas: Construtora Queiroz Galvão S.A.: a) 
Operação Lava Jato: A Construtora Queiroz Galvão S/A (CQG) tem sido 
objeto de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação, no tocante 
às investigações em andamento relativas à operação denominada “Lava 
Jato”. Em razão disto, instaurou processos de investigações internas e 
externas, visando identificar eventuais descumprimentos e/ou inobservâncias 
à legislação aplicável às licitações públicas, as quais, não produziram qualquer 
resultado que aponte irregularidades deste gênero. Por consequência de 
depoimentos colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato” alguns processos 
administrativos e judiciais foram instaurados, visando apurar eventuais 
irregularidades. b) TCU: Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de 
julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de conformidade 
de contratos, realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. TC 
016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-7, tendo 
como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, 
onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas 
integrantes do consórcio contratado para construção e montagem 
eletromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar, 
por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal.” A CQG 
havia interposto recurso denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto, 
fora denegado em 20 de março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, 
embargos de declaração face a essa decisão. Assim, a Companhia impetrou 
junto ao Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho deste ano, mandado de 
segurança contra a decisão meritória do TCU, tendo sido o pedido liminar 
concedido em 8 de agosto de 2019 para manter a suspensão dos efeitos 
jurídicos da decisão do Tribunal de Contas da União até o julgamento final do 
mandado de segurança pelo STF. Por sua vez, no dia 30 de maio de 2018, 
nos autos do processo TC 013.383/2017-5, que guarda relação com a licitação 
para as obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito 
da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo 
de 5 (cinco) anos para participar de licitação na Administração Pública Federal, 
bem como em certames promovidos por estados e municípios cujos objetos 
sejam custeados mediante recursos federais repassados por força de 
instrumentos de repasses pactuados. Igualmente ao caso tratado no parágrafo 
acima, a CQG apresentou Pedido de Reexame ao TCU, recebido por este 
Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento. O Tribunal se 
pronunciou, ainda, nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para declarar a 
inidoneidade da CQG para participar de licitação promovida pela Administração 
Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos, bem como por entes estaduais ou 
municipais onde haja repasse de recursos federais através da formalização de 
instrumentos de repasse com a entidades públicas envolvidas nos certames. 
Esse processo se vincula a licitações promovidas pela Petrobras para a 
realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). Após a 
rejeição de Embargos de Declaração pelo TCU em 30 de abril de 2019, a 
CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido de Reexame, 
tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido pedido, ocasião em que se 
mantêm suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Sem prejuízo 
do cabimento dos respectivos recursos administrativos, e conforme ocorrera 
no caso de Angra 3 acima, a CQG poderá recorrer ainda ao Poder Judiciário 
com o intuito de suspender e/ou afastar as penalidades aplicadas por aquele 
Tribunal de Contas. É importante destacar que as atividades da Companhia 
não são diretamente afetadas pelas decisões supramencionadas. Os 
contratos celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, 
igualmente não sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem 
tampouco, é atingida a capacidade de seus representantes legais de darem 
regular continuidade aos negócios e operações da Companhia.
15 - Contingências: A administração da Sociedade, baseada na opinião de 
seus consultores jurídicos entende que os encaminhamentos e providências 
cabíveis para quaisquer contingências no âmbito fiscal, tributário, 
previdenciário e trabalhista; já foram tomados em cada situação e são 
suficientes para preservar o patrimônio da companhia não existindo 
indicações, em 31 de dezembro de 2019, da necessidade de se reconhecer 
quaisquer provisões para contingências nas demonstrações contábeis. Os 
registros contábeis e as operações estão sujeitas ao exame das autoridades 
fiscais durante prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação 
fiscal específica aplicável. 16 - Desempenho Operacional: Queiroz Galvão 
Desenvolvimento de Negócios S.A.: Posição patrimonial e financeira: A
Companhia e as sociedades direta e indiretamente por ela controladas 
(“Grupo QGE”) entraram com um Plano de Recuperação Extrajudicial (“Plano 
RE Consolidado”), negociado e acordado com mais de 60% de seus credores, 
nos termos da Lei nº 11.101/2005 (“LRF”), requerendo em 26.11.2018, de 
forma consolidada, a sua homologação judicial. Ocorre que em 22.03.2019, o 
Plano RE Consolidado não foi homologado, tendo o Juízo competente 
concluído não estarem preenchidos os requisitos necessários ao pedido feito 
de forma conjunta pelo Grupo QGE. Assim, em 07.04.2019, a Companhia e 
sua controlada indireta, a Queiroz Galvão Energias Renováveis S/A (“QGER”) 
apresentaram novos pedidos individuais de homologação de Planos de 

Recuperação Extrajudicial (“Novo Plano RE” ou “Novos Planos RE”). Na 
mesma data, as suas controladas Queiroz Galvão Energética S/A (“Jauru”) e 
Companhia Energética Santa Clara (“Santa Clara”), empresas de  geração de 
energia hidrelétrica, apresentaram, individualmente, pedidos de Recuperação 
Judicial (“Pedidos RJ”). Os Novos Planos RE e os Pedidos RJ preveem a 
reestruturação de dívidas visando superar a crise financeira da QGE, QGER, 
Jauru e Santa Clara para: (i) preservar a atividade empresarial; (ii) viabilizar a 
reestruturação das dívidas; (iii) assegurar recursos para realizar os 
investimentos complementares necessários à viabilização dos seus 
empreendimentos; (iv) explorar eventuais oportunidades de mercado; (v) 
manter-se como fonte de geração de tributos, empregos e riquezas para a 
economia; e (vi) estabelecer condições isonômicas e vantajosas para seus 
credores. No Novo Plano RE da QGE os credores abrangidos (“Credores 
Abrangidos”) permutarão seus créditos por ações correspondentes a 100% do 
capital social da Tropical 2 Energia S/A (“Tropical”) (“Pagamento em 
Participação Societária”), subsidiária integral da QGE, criada para ser nova 
holding controladora das empresas de energia após reestruturação societária 
prevista no Novo Plano RE da QGE, ou pagamento em dinheiro (“Pagamento 
em Dinheiro”). Como condição precedente ao Pagamento em Participação 
Societária, as participações societárias representativas do capital social da 
Queiroz Galvão Comercializadora Ltda., Companhia Energética Santa Clara, 
Queiroz Galvão Energética S.A., Queiroz Galvão Energias Renováveis e 
Companhia Energética Chapecó - CEC serão transferidas para a Tropical, por 
meio de integralização de capital social. Para fins do Pagamento em 
Participação Societária o valor do crédito será considerado em seu valor de 
face acrescido de juros, correção monetária, encargos e penalidades 
calculados nos termos dos respectivos contratos existentes até a data-base 
dos Novos Planos RE – 28.02.2019. O Pagamento em Dinheiro, por sua vez, 
será realizado com desconto de 50% sobre o saldo do crédito abrangido, juros 
de 1,5% ao ano, com carência para pagamento de principal e juros de 24 
meses e amortização de (i) 65% do valor em 216 parcelas mensais; e (ii) do 
valor remanescente em parcela única ao final do período de 240 meses 
contados da homologação judicial do Novo Plano RE da QGE. Já o Novo 
Plano RE da QGER prevê, apenas, a opção de Pagamento em Dinheiro, a ser 
feito nas mesmas condições acima expostas. Os credores Apus Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (“Apus Fidc”) e 
Vientos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (“Vientos 
Securitizadora”) aderiram aos Novos Planos RE na condição de credores 
signatários (“Credores Signatários”), tendo optado, no caso do Novo Plano RE 
da QGE, por pagamento de parte de seus créditos em Participação Societária 
e parte em Pagamento em Dinheiro. Os Referidos Credores Signatários 
aderiram aos Novos Planos RE de forma irrevogável e irretratável, a partir da 
data da sua celebração – 04.04.2019 – e independentemente de sua 
homologação judicial. Para os demais Credores Abrangidos, por sua vez, os 
Novos Planos RE produzirão efeitos apenas após sua homologação judicial, 
e os Pedidos RJ ao longo das decisões no âmbito de cada respectivo 
processo. Os planos de pagamento dos credores abrangidos pelos Pedidos 
RJ, por sua vez, são elaborados e propostos no decorrer do processo em 
assembleia de credores, nos termos da LRF, tendo sido proferida em 
08.04.2019, em caráter liminar, decisão suspendendo a exigibilidade de 
cobrança de créditos de agentes privados representados pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE em face de Santa Clara e Jauru. 
Em 09.10.2019 foi proferida decisão judicial de primeira instância favorável à 
homologação dos Novos Planos RE. Um dos credores abrangidos no Novo 
Plano RE da QGER apresentou recurso judicial ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, estando o recurso ainda em tramitação. Os efeitos dos 
Novos Planos RE foram reconhecidos para os créditos abrangidos aderentes 
e, com relação aos créditos dissidentes, os efeitos somente serão reconhecidos 
após a confirmação da decisão de primeira instância de forma definitiva, ou 
seja, quando do seu trânsito em julgado. A implementação do Novo Plano RE 
de parte dos ativos da controladora indireta QGE, por meio da conversão de 
parte dos créditos dos credores signatários em participação acionária da 
Tropical, com a sua consequente alteração de controle, depende, ainda, (a) 
da conclusão dos processos de recuperação judicial de duas das investidas 
da QGE, que ainda aguardam a convocação de assembleia de credores, para 
aprovação e implementação dos planos propostos; (b) da aprovação do 
BNDES; e (c) da aprovação da ANEEL. A Companhia entende que, mediante 
a homologação do Novo Plano RE da QGE, é possível reconhecer 
contabilmente os montantes da participação da QGE na investida QGER e 
seus respectivos ativos como itens revertidos para seu Credor APUS. Base 
para abstenção de opinião - EAS: Em relação ao Estaleiro Atlântico Sul 
S.A., a Administração da Companhia vem mantendo uma série de medidas de 
reestruturação operacional e financeira, buscando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico e financeiro da Companhia, bem como a melhoria de sua 
eficiência. A continuidade operacional depende do sucesso dessas medidas e 
de contratações futuras de clientes. Esses eventos ou condições, juntamente 
com outros assuntos, indicam a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia, a qual depende da sua capacidade de gerar fluxo de caixa 
suficiente para saldar suas obrigações nos prazos, as quais, atualmente, 
estão sendo financiadas por capital de partes relacionadas e/ou da obtenção 
de empréstimos com terceiros. Em 30/01/2020, o Estaleiro Atlântico Sul S.A. 
e sua controlada Consunav protocolaram pedido de Recuperação Judicial e o 
Plano de Recuperação Judicial apresentado em 7 de abril não prevê aportes 
dos acionistas. Em função da fase preliminar e das deliberações pendentes 
do assunto exposto anteriormente, os auditores externos do EAS se 
abstiveram de emitir opinião sobre as demonstrações financeiras para o 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Queiroz Galvão 
Desenvolvimento Imobiliário S.A.: A QGDI é a empresa responsável pela 
gestão de incorporação, financeira e construção do Grupo, e compartilha as 
estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais com as demais 
empresas do Grupo. O Grupo tem por atividade preponderante a incorporação 
de imóveis residenciais e comerciais. O desenvolvimento dos empreendimentos 
de incorporação imobiliária é efetuado pelas suas sociedades controladas ou 
em conjunto com outros parceiros. A participação de terceiros ocorre por meio 
de participação em sociedades, criadas com o propósito específico de 
desenvolver o empreendimento (SPE). Em decorrência da crise econômica e 
em particular do setor de incorporação imobiliária nos últimos anos o Grupo 
têm registrado prejuízos recorrentes, principalmente, decorrentes (i) de gastos 

necessários para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, os quais, 
em sua maioria, já foram concluídos; (ii) da desvalorização no valor da venda 
de seus estoques de imóveis concluídos; e (iii) das despesas financeiras 
oriundas da dívida corporativa do Grupo, conforme o caso. Tal cenário tem 
levado o Grupo a uma gestão intensiva dos fluxos de caixa e o suporte 
financeiro do Grupo, por meio de contratos de mútuos, ou de seu acionista 
controlador, por meio de aumento de capital ou adiantamentos para futuro 
aumento de capital. Dentro deste cenário, e visando a plena capacidade 
operacional do Grupo, juntamente com sua controladora QGSA, foi concluído 
em agosto de 2019 a reestruturação das dívidas corporativas do Grupo com a 
finalidade de adequá-las à realidade imposta pelo atual cenário econômico do 
setor imobiliário, com a redução das taxas de juros e o alongamento dos 
prazos de vencimento para a partir de março de 2023, de forma a permitir que 
o Grupo possa cumprir suas obrigações no curto prazo e iniciar um novo ciclo 
de investimentos e lançamentos de novos empreendimentos imobiliários. A 
Administração tem trabalhado na realização das vendas das unidades 
remanescentes em estoque e não tem expectativa de custos adicionais 
relevantes nesses projetos nos próximos exercícios. 17 - Programa de 
Integridade: O Comitê de Ética e a Diretoria de Compliance da QGSA têm 
como função primordial a preservação da ética nos negócios comerciais e nas 
operações da QGSA e de empresas controladas, conforme definido pelo 
Conselho de Administração da QGSA. Deve ser destacado a independência 
e autonomia do Comitê de Ética e da Diretoria de Compliance por meio de sua 
vinculação direta ao referido Conselho. A Diretoria de Compliance atua de 
forma integrada com profissionais lotados nas empresas controladas 
(Gestores de Compliance e Agentes de Compliance), vinculados tecnicamente 
àquela Diretoria. Em relação às empresas do Grupo Queiroz Galvão, vale 
destacar que, em agosto de 2019, os auditores externos recomendaram a 
manutenção do Certificado ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão 
Antissuborno, conquistado pela Construtora Queiroz Galvão (“CQG”) em 
2017, como primeira empresa de seu segmento a obter este certificado.  Os 
auditores também recomendaram novamente a atestação de conformidade à 
norma ISO 19.600:2014, que trata de Diretrizes de Sistema de Gestão de 
Compliance. A QGSA vem cada vez mais reforçando o compromisso com a 
ética e a integridade no seu ambiente de negócios. Para tanto, vem adotando 
iniciativas de apoio e fomento do tema de Compliance e Ética nos seus 
negócios, inclusive por meio da implantação de projetos em parceria com o 
Terceiro Setor através de suas empresas subsidiárias, com vistas a promover 
maior transparência, integridade e participação da sociedade na gestão 
pública. Ao longo do primeiro semestre de 2019, a CQG, juntamente com o 
Instituto Ethos e a Agenda Pública, deu continuidade à implementação de 
ações do Programa Governo Aberto. Este projeto visa promover a ética e a 
transparência pública, o fortalecimento tanto do controle interno, quanto do 
social, bem como integrar ações de participação, colaboração e integridade 
de forma a aprimorar os controles democráticos e a gestão das políticas 
públicas no município de São Sebastião - SP. Em setembro, os resultados 
deste programa foram apresentados pela CQG na Conferência Ethos, 
realizada na cidade do São Paulo, marcando assim o encerramento do 
programa. Por sua vez, em dezembro de 2019, a Vital Engenharia Ambiental 
S.A. aderiu ao Pacto Setorial de Integridade do Setor de Resíduos Sólidos, 
Limpeza Urbana e Efluentes. No mesmo ano de 2019, a Vital participou do 
lançamento da cartilha “Integridade no Setor de Limpeza Pública”, 
desenvolvida pela Rede Brasil do Pacto Global – ONU Brasil, em parceria 
com o Instituto Ethos e empresas do respectivo setor. A cartilha traz casos 
práticos de situações de potenciais riscos dentro da dinâmica do setor de 
limpeza pública, bem como medidas de prevenção e mitigação desses riscos. 
A Engetec Construções e Montagens S.A. realizou o patrocínio às 
Conferências Ethos 360º realizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Recife e Belém, com objetivo de fomentar a construção de uma 
sociedade justa e sustentável. A QGSA dedicou-se, ainda, à melhoria contínua 
de seu Programa de Compliance e de suas empresas controladas, através 
das seguintes ações, dentre outras: revisão de políticas internas e contratação 
de nova ferramenta para o monitoramento automático de terceiros e parceiros, 
além da consolidação de novos indicadores do Programa. No primeiro 
semestre de 2019, o Programa de Compliance foi ainda mais reforçado, 
através de um calendário intenso de reciclagem de treinamento para os 
colaboradores das empresas do Grupo. Ressalte-se, por fim, que a evolução 
dos Programas de Compliance das empresas do Grupo pode também ser 
constatada através do resultado obtido pela CQG e Vital no âmbito do “Guia 
Temático Ethos: Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção”. Com base 
em dados e informações referentes a 2018, conforme regramento daquele 
Guia, o Programa de Compliance da CQG obteve em 2019 a nota 8,2 e o da 
Vital 7,7; representando uma evolução média de 21% nestas empresas.
18 -  Eventos Subsequentes: A Companhia avaliou os acontecimentos entre 
a data base da presente Demonstrações Contábeis e a data de divulgação 
das mesmas e encontrou o seguinte evento subsequente a ser divulgado nas 
linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto: Ainda são 
desconhecidos os efeitos decorrentes do impacto econômico das medidas de 
contenção ao contágio do Coronavirus impostas pelos diversos níveis de 
governo e adotadas pelas empresas e pessoas. As companhias controladas 
estão adotando medidas para preservação de caixa.  Entre as medidas está a 
redução temporária de salários, reduções de despesas e diferimento de 
pagamentos de acordo com a lei.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas da Queiroz Galvão S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Quei-
roz Galvão S/A (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 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, exceto quanto 
aos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Queiroz Galvão S/A em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela au-
ditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có-
digo de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Incertezas - 1. Construtora Queiroz Galvão S.A.: a) A Companhia 
tem sido objeto de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação, 
no tocante às investigações em andamento relativas à operação denomina-
da “Lava Jato”. Em razão disto, instaurou processos de investigações inter-
nas e externas, visando identificar eventuais descumprimentos e/ou inobser-
vâncias à legislação aplicável às licitações públicas, as quais, não produzi-
ram qualquer resultado que aponte irregularidades deste gênero. Por conse-
quência de depoimentos colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato” al-
guns processos administrativos e judiciais foram instaurados, visando apu-
rar eventuais irregularidades. Vide nota 14a. b) O Tribunal de Contas da 
União, em sessão plenária de julgamento do processo de acompanhamento 
de auditoria de conformidade de contratos, realizada em 22.03.2017, relati-
va ao Processo N. TC 016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7 e TC 
017.445/2016-7, tendo como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear 
S.A., proferiu acórdão, onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) 
das 7 (sete) empresas integrantes do consórcio contratado para construção 
e montagem eletromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, 
“para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública 
Federal.” A CQG havia interposto recurso denominado Pedido de Reexame, 
o qual, no entanto, fora denegado em 20 de março de 2019, tendo sido re-
jeitados, ainda, embargos de declaração face a essa decisão. Assim, a 
Companhia impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho 
deste ano, mandado de segurança contra a decisão meritória do TCU, tendo 
sido o pedido liminar concedido em 8 de agosto de 2019 para manter a sus-
pensão dos efeitos jurídicos da decisão do Tribunal de Contas da União até 
o julgamento final do mandado de segurança pelo STF. Por sua vez, no dia 
30 de maio de 2018, nos autos do processo TC 013.383/2017-5, que guarda 
relação com a licitação para as obras de implantação da Refinaria Abreu e 
Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a 
inidoneidade da CQG pelo prazo de 5 (cinco) anos para participar de licita-
ção na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos 
por estados e municípios cujos objetos sejam custeados mediante recursos 
federais repassados por força de instrumentos de repasses pactuados. 
Igualmente ao caso tratado no parágrafo acima, a CQG apresentou Pedido 
de Reexame ao TCU, recebido por este Tribunal com efeito suspensivo e 
ainda pendente de julgamento. O Tribunal se pronunciou, ainda, nos autos 
do processo nº 036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade da CQG para 
participar de licitação promovida pela Administração Pública Federal pelo 
prazo de 3 (três) anos, bem como por entes estaduais ou municipais onde 
haja repasse de recursos federais através da formalização de instrumentos 
de repasse com a entidades públicas envolvidas nos certames. Esse pro-
cesso se vincula a licitações promovidas pela Petrobras para a realização de 
obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). Após a rejeição de 
Embargos de Declaração pelo TCU em 30 de abril de 2019, a CQG apresen-
tou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido de Reexame, tendo sido 
deferido efeito suspensivo ao referido Pedido, ocasião em que se mantêm 
suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Sem prejuízo do 
cabimento dos respectivos recursos administrativos, e conforme ocorrera no 
caso de Angra 3 acima, a CQG poderá recorrer ainda ao Poder Judiciário 
com o intuito de suspender e/ou afastar as penalidades aplicadas por aque-

le Tribunal de Contas. É importante destacar que as atividades da Compa-
nhia não são diretamente afetadas pelas decisões supramencionadas. Os 
contratos celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, 
igualmente não sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem 
tampouco, é atingida a capacidade de seus representantes legais de darem 
regular continuidade aos negócios e operações da Companhia. Vide nota 
14b. 2. Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.: a) Controla-
da direta: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 14 desta empresa, a 
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S/A apresentou prejuízo no 
exercício e prejuízos acumulados. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. b) Controladas e coligadas indiretas: i. A Queiroz 
Galvão Energia S/A (“Companhia ou QGE”), que é controlada direta da 
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S/A, possui prejuízos repeti-
tivos em suas operações, excesso de passivos sobre ativos circulantes e 
passivo a descoberto no encerramento do exercício de 2018. As referidas 
situações indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dú-
vida significativa sobre a continuidade operacional desta Companhia. Em 26 
de novembro de 2018, a Queiroz Galvão Energia S/A e as sociedades direta 
e indiretamente por ela controladas (“Grupo QGE”), entraram com um Plano 
de Recuperação Extrajudicial (PRE). Em 22 de março de 2019 o PRE não 
foi homologado, tendo o juízo competente concluído que os requisitos ne-
cessários ao pedido feito de forma conjunta pelo Grupo QGE não estarem 
preenchidos. Sendo assim, em 7 de abril de 2019, a Queiroz Galvão Energia 
S/A e sua controlada indireta, a Queiroz Galvão Energias Renováveis S/A 
(“QGER”), apresentaram novos pedidos individuais de homologação de Pla-
nos de Recuperação Extrajudicial (“Novos Planos RE”). Na mesma data, as 
suas controladas Queiroz Galvão Energética S/A (“Jauru”) e a Companhia 
Energética Santa Clara (“Santa Clara”), empresas de geração de energia 
hidrelétrica, apresentaram, individualmente, pedidos de Recuperação Judi-
cial (“Pedidos RS”). Em 9 de outubro de 2019 foi proferida decisão judicial 
de primeira instância favorável à homologação dos novos PRE. No entanto, 
um dos credores apresentou recurso judicial ao Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo e o referido recurso encontra-se em fase de tramitação. Os 
efeitos dos Novos Planos RE foram reconhecidos para os créditos abrangi-
dos aderentes e, com relação aos créditos dissidentes, os efeitos somente 
serão reconhecidos após a confirmação da decisão de primeira instância de 
forma definitiva, ou seja, quando do seu trânsito em julgado. A implementa-
ção do Novo Plano RE de parte dos ativos da controladora indireta QGE, por 
meio da conversão de parte dos créditos dos credores signatários em parti-
cipação acionária da Tropical, com a sua consequente alteração de controle, 
depende, ainda, (a) da conclusão dos processos de recuperação judicial de 
duas das investidas da controladora indireta QGER, que ainda aguardam a 
convocação de assembleia de credores, para aprovação e implementação 
dos planos propostos; (b) da aprovação do BNDES; e (c) da aprovação da 
ANEEL. Contudo, e a despeito de não ter havido a efetiva troca de controle, 
posto que condicionada às aprovações mencionadas, a Companhia entende 
que, mediante a homologação do Novo Plano RE da QGE, contabilmente é 
possível reconhecer os montantes da participação da QGE na investida 
QGER e seus respectivos ativos como itens revertidos para seu Credor 
APUS, não mais figurando nos seus saldos de investimento e obrigações 
junto a investimentos, com reversão de ajustes de avaliação patrimonial cor-
respondentes. As demais obrigações do Grupo QGE não abrangidas pelos 
Novos Planos RE e/ou pelos Pedidos RJ continuarão sendo cumpridas e 
garantidas pelo fluxo de caixa operacional oriundo das receitas de comercia-
lização de energia, como também pela possibilidade de obtenção de em-
préstimos prevista nos Novos Planos RE. Nossa opinião não está ressalva-
da em relação a esses assuntos. ii. A Queiroz Galvão Energias Renováveis 
S.A. (“QGER”), que é controlada indireta da sua controlada Queiroz Galvão 
Energia S.A., foi auditada por outros auditores independentes que emitiram 
relatório de auditoria sem ressalvas, datado de 13 de abril de 2020. Adicio-
nalmente, o referido relatório dos auditores independentes chama atenção 
para o fato da QGER ter apurado prejuízos repetitivos em suas operações e 
ter apresentado excesso de passivos sobre ativos circulantes no encerra-
mento, bem como passivo a descoberto no exercício de 2019. Em 26 de 
novembro de 2018, a Queiroz Galvão Energias Renováveis S.A. e suas con-
troladas, em conjunto com outras empresas ligadas, requereram a homolo-
gação de um Plano de Recuperação Extrajudicial consolidado, nos termos 
da Lei nº 11.101/2005, indeferido em 22 de março de 2019. Em 7 de abril de 
2019, a Companhia e sua controladora apresentaram novos pedidos, objeti-
vando a homologação de novos Planos de Recuperação Extrajudicial, agora 
de forma individual, que em 9 de outubro de 2019 tiveram como proferida em 
primeira instância a decisão favorável. A QGER ainda aguarda as próximas 
movimentações obrigatórias que ainda não se concretizaram para a conclu-

são dos Novos Planos. As referidas situações indicam a existência de incer-
teza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a continuidade 
operacional destas Companhias. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esses assuntos apontados pelos outros auditores independentes. 
iii. A controlada direta Concessionária Rio Barra S.A. apresentou incerteza 
sobre sua continuidade operacional, por haver em curso investigações acer-
ca do Projeto do Metrô da Linha 4 da cidade do Rio de Janeiro. Nossa opi-
nião não está ressalvada em relação a esse assunto. 3. Queiroz Galvão 
Naval S.A.: Conforme relatório de auditoria da BKF International Auditores y 
Consultores, sobre as demonstrações contábeis da controlada CQG OIL & 
GAS CONTRACTORS INC., sobre a conclusão da construção da Unidade 
de Produção Flutuante “P-58”. Atualmente a Companhia não tem novos pro-
jetos, o que torna incerta a continuidade de suas operações. A CQG OIL & 
GAS CONTRACTORS INC. tem demonstrado operações negativas de equi-
valência patrimonial e de perda. Em relação ao Estaleiro Atlântico Sul S.A., 
a Administração da Companhia vem mantendo uma série de medidas de 
reestruturação operacional e financeira, buscando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico e financeiro do Estaleiro Atlântico Sul S.A., bem como 
a melhoria de sua eficiência. A continuidade operacional depende do suces-
so dessas medidas e de contratações futuras de clientes. Esses eventos ou 
condições, juntamente com outros assuntos, indicam a existência de incer-
teza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia, a qual depende da sua capaci-
dade de gerar fluxo de caixa suficiente para saldar suas obrigações nos 
prazos, as quais, atualmente, estão sendo financiadas por capital de partes 
relacionadas e/ou da obtenção de empréstimos com terceiros. Conforme 
mencionado no relatório de auditoria da Pemom Auditores Independentes, 
emitido em 30 de abril de 2020, não se foi possível expressar uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis do Estaleiro Atlântico Sul S.A. devido a 
prejuízo incorrido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de 
R$432.542 mil (R$70.158 mil em 2018) e prejuízos acumulados num mon-
tante de R$1.528.556 mil (R$1.096.015 mil em 2018). As atividades opera-
cionais da Companhia estão paralisadas e não há contratos firmados para 
produção de novos navios. Visando a continuidade dos negócios a Compa-
nhia adotou medidas de reestruturação dos gastos administrativos, de inten-
sificação da política comercial, de diversificação das atividades, de redução 
da estrutura operacional e protocolou em 30 de janeiro de 2020 um pedido 
de recuperação judicial para solucionar problemas de liquidez e assegurar 
uma reestruturação coordenada do endividamento cujo montante aproxima-
do é de R$1,4 bilhões. O plano de recuperação judicial proposto está lastre-
ado na diversificação de suas atividades (novos negócios), continuidade na 
produção de embarcações e na alienação de ativos. 4. Queiroz Galvão 
Desenvolvimento Imobiliário S.A.: Em decorrência da crise econômica e 
em particular do setor de incorporação imobiliária nos últimos anos o Grupo 
têm registrado prejuízos recorrentes, principalmente, decorrentes (i) de gas-
tos necessários para a conclusão dos empreendimentos imobiliários, os 
quais, em sua maioria, já foram concluídos; (ii) da desvalorização no valor 
da venda de seus estoques de imóveis concluídos; e (iii) das despesas fi-
nanceiras oriundas da dívida corporativa do Grupo, conforme o caso. A Ad-
ministração tem trabalhado na realização das vendas das unidades rema-
nescentes em estoque e não tem expectativa de custos adicionais relevan-
tes nesses projetos nos próximos exercícios. 5. QGSEE Participações 
Ltda.: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 11 desta empresa, a QG-
SEE apresentou prejuízo no exercício, prejuízos acumulados e passivo a 
descoberto e excesso de passivos sobre ativos circulantes. Esses fatos es-
tão sendo tratados pela Administração da Empresa, que espera resolver a 
situação a médio prazo. Na opinião da referida Administração, não se faz 
necessário nenhum ajuste relativo à recuperação e a classificação de ativos 
e passivos, que poderiam ser necessários em função destes assuntos. Nos-
sa opinião não está ressalvada em relação a este assunto. Ênfase - 1. Quei-
roz Galvão Empreendimentos Ltda: Conforme relatório de auditoria da 
controlada, descrito em nota explicativa de nº 2.1 às demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliário no Bra-
sil, registrada na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil 
adotada pela Companhia para o reconhecimento de receita nos contratos de 
compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos 
relacionados à transferência de controle, segue o entendimento manifestado 
pela CVM, no ofício – Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação 
da NBC TG 47 (IRFS 15). Não houve ressalva na opinião relacionada a esse 
assunto. 2. Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.: A con-
trolada Queiroz Galvão Desenvolvimento S.A. (“QGDN”) foi auditada por 
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nós e emitimos relatório de auditoria com as seguintes ressalvas, datado de 
24 de março de 2020. Controladas e coligadas - a) A controlada direta Rodo-
vias Integradas do Paraná S.A. foi auditada por outros auditores indepen-
dentes, que emitiram relatório de auditoria com ressalva datado de 25 de 
março de 2020. O parágrafo de ressalva informa que a Concessionária e 
seus ex executivos estão sofrendo ações judiciais requeridas pelo Ministério 
Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Paraná, pelas 
práticas dos delitos de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro, sob alegação de irregularidades no Contrato de Concessão com o 
Poder Concedente e seus aditivos, que foram acatadas pela Justiça Federal 
e instâncias superiores, sendo bloqueados o valor total de R$22.733 mil, 
provisionado pela Concessionária em 31 de dezembro de 2019. A adminis-
tração da Concessionária está recorrendo das decisões junto às instâncias 
superiores, e adicionalmente, em função do atual estágio das negociações 
e dos acordos que ainda estão em curso, não foi possível, por meio de pro-
cedimentos alternativos de auditoria, eles obterem evidências apropriadas e 
concluírem quanto à suficiência das provisões contabilizadas nem tampouco 
se seria necessária a constituição de provisões adicionais nas demonstra-
ções financeiras findas em 31 de dezembro de 2019. b) A controlada direta 
Concessionária Move São Paulo S.A. (“Move”) foi auditada por outros audi-
tores independentes, que emitiram relatório de auditoria com ressalva data-
do de 24 de março de 2020. Adicionalmente, o relatório dos referidos audi-
tores independentes chama atenção na seção de incerteza significativa re-
lacionada a continuidade operacional. A seção que contém a ressalva, infor-
ma que as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018, apresen-
tadas para fins comparativos, foram preparadas e apresentadas em função 
do processo de encerramento do Contrato de Concessão. No entanto, a 
Administração reavaliou a capacidade da Move de continuar em operação 
no futuro previsível e, consequentemente, elaborou e está apresentando as 
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 no pressuposto de 
sua continuidade operacional. Em 4 de fevereiro de 2020, a Move assinou o 
Instrumento Particular de Cessão e Outras Avenças, que contempla a trans-
ferência dos ativos e dos passivos relacionados ao Contrato de Concessão. 
Mesmo considerando como provável a concretização da cessão do Contrato 
de Concessão, a Administração da Move concluiu que o pressuposto da 
continuidade operacional é a base mais adequada para a elaboração e apre-
sentação das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019. Em 
função da alteração na base de elaboração das demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2019, a Administração: (i) registrou contabilmente no 
ativo não-circulante, na rubrica “Ativo Financeiro - Concessão de Serviços 
Públicos”, os custos e despesas pré-operacionais incorridos em 2019 no 
montante de R$159.667 mil, bem como os valores referentes ao exercício 
de 2018 corrigidos monetariamente no montante de R$147.372 mil, registra-
dos no resultado do exercício em 31 de dezembro de 2019; (ii) registrou 
contabilmente no ativo intangível, os custos e despesas pré-operacionais e 
a capitalização de despesas financeiras incorridos em 2019 no montante de 
R$16.123 mil, bem como os valores referentes ao exercíciode 2018 corrigi-
dos no montante de R$17.014 mil, registrados no resultado do exercício em 
31 de dezembro de 2019; e (iii) registrou contabilmente no ativo não circu-
lante o saldo de impostos diferidos líquidos no montante de R$10.694 mil. 
Desta forma, considerando a natureza da transação em andamento, qual 
seja: cessão do Contrato de Concessão, e das incertezas relacionadas aos 
desdobramentos dos processos administrativos, judiciais e de caducidade 
em andamento, os referidos auditores independentes entendem que a ma-
nutenção da base de encerramento do Contrato de Concessão para a ela-
boração das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 é a 

mais adequada. Consequentemente, eles entendem que o saldo da rubrica 
de Ativos Financeiros - Concessão de Serviços Públicos (ativo não circulan-
te) da Move está superavaliado em R$307.039 mil, o ativo intangível está 
superavaliado em R$33.137 mil, o saldo de Imposto de Renda e Contribui-
ção Social Diferido Liquido está superavaliado em R$ 10.694 mil e o resulta-
do do exercício e o patrimônio líquido estão superavaliados em R$350.870 
mil, em 31 de dezembro de 2019. 3. QGSEE Participações Ltda.: A contro-
lada QGSEE foi auditada por nós e emitimos relatório de auditoria, datado 
de 25 de março de 2020, com ressalva relacionada ao resultado de equiva-
lência patrimonial. A Empresa não registrou nas suas demonstrações contá-
beis o resultado de equivalência patrimonial sobre a controlada ENGETEC 
Construções e Montagens S.A. no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019. Ficamos impossibilitados de calcular os efeitos deste assunto por 
meio de outros procedimentos de auditoria. 4. Queiroz Galvão Desenvolvi-
mento Imobiliário S.A.: Conforme relatório de auditoria da controlada, des-
crito em nota explicativa de nº 2.1 às demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliário no Brasil, registrada na 
CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela Com-
panhia para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda 
de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à 
transferência de controle, segue o entendimento manifestado pela CVM, no 
ofício – Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 
(IRFS 15). Não houve ressalva na opinião relacionada a esse assunto. Ou-
tros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: As demonstrações contábeis da Queiroz Galvão S.A. e suas con-
troladas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apre-
sentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e sobre elas 
emitimos relatório dos auditores datado de 27 de maio de 2019, contendo as 
mesmas incertezas relacionadas a continuidade operacional acima mencio-
nadas. Outras informações que acompanham as demonstrações contá-
beis e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhe-
cimento 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 co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 

realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Companhia. • 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 uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam 
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis 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 re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épo-
ca da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020.

CRC-RJ-2026-O/5

Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 060.611/O-0 Contador - CRC-RJ 036.737-0
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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
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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. 
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10 A 25 DE JUNHO/2020

CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros so-
bre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de maio/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissio-
nal mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência 
Social, relativa ao mês de maio/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00)
PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes 
equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativa-
mente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a 
operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do 
IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram 
ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na 
República do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, de-
correntes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou re-
metidos durante o mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pes-
soa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês 
de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, 
bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assis-
tência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no 
exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer 
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores 
no mês de maio/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties 
ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: for-
necimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência 
técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência ad-
ministrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença 
de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o 
caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB – MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios 
em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Micro-
empreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de 
segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, in-
clusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do 
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento 
acima de:
a) R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de im-
plantação da DCTFWeb); e
b) R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de im-
plantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped 
as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua 
realização.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obriga-
dos a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, 
ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da 
CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária so-
bre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição pre-
videnciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que te-
nham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmis-
são de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, 
em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 
quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais inte-
grantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto 
as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do 
CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de maio/2020, exceto nas hipóte-
ses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem 
ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º 
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Em-
presas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º 
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas 
ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º 
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º 
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas 
físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º 
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo De-
creto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

16 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; 
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos fi-
nanceiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições 
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõe-
semfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financei-
ro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de 
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetu-
ados no 1º decêndio de junho/2020. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de 
bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros de-
correntes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

19 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econô-
micas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-
70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobili-
ários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de 
seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de 
crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupan-
ça e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSO-
AS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a 
contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 

maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado 
especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam 
sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhi-
mento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura 
e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a 
contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃOS: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Con-
tribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e 
que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRI-
GADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de 
obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, 
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais 
sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades coope-
rativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação 
dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercado-
lógica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a 
receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços pro-
fissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado 
no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
- PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DC-
TFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 
maio/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do 
evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obri-
gação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou do-
miciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre 
o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, 
rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, servi-
ços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do traba-
lho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos 
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração 
indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser 
recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comer-
ciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imo-
biliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em-
presas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e em-
préstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

22 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PES-
SOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal uni-
ficado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de 
unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 
na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁ-
RIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído 
pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado 
do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que 
compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações mone-
tárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; 
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos fi-
nanceiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições 
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõe-
semfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financei-
ro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de 
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetu-
ados no 2º decêndio de junho/2020. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no 
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de 
bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros de-
correntes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos impor-
tadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que 
tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exce-
to instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cál-
culo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODU-
ÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posi-
ção 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instala-
ção do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e 
os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos 
os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2020 dos empregados admitidos 
em abril/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurí-
dicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos 
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 
da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, 
referentes ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª 
QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação 
com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos 
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes 
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUO-

TA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo 
recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado 
na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes 
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
DASN-SIMEI – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: MEI – Microem-
preendedor Individual que optou pelo Simei – Sistema de Recolhimento em Valores 
Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional. DECLARAÇÃO DE 
AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, 
residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário de 2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de 
anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusi-
ve terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado 
na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias 
contados da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo 39 da Lei 
11.196/2005.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – 
EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉ-
CIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domici-
liadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou 
superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de aliena-
ção ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de 
aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, 
realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independen-
temente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da 
DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na De-
claração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, e optaram 
pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 
2019.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSO-
AS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de maio/2020, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, 
ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa 
jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no 
País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fon-
te no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e 
sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, 
assim compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos 
prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como traba-
lho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis 
ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, 
oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa fí-
sica ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres 
públicos;
d) importância pagaemdinheiro, a título de pensão alimentíciaemface das normas 
do Direito de Família, quandoemcumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de 
separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de 
que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” ante-
riores, no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que aufe-
riram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda 
estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ES-
PÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alie-
nação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida 
em espécie no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais 
do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro 
real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 
apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que opta-
ram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio 
(artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financei-
ras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes 
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRI-
GADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro 
real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado 
do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes 
à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - 
PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações 
forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em 
exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, 
ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física 
ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: com-
pra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retira-
da de criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, 
emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo De-
creto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins 
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
SELO DE CONTROLE – PREVISÃO ANUAL DE CONSUMO – ANO DE 2020 - 
PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes e importadores habituais de produtos sujei-
tos ao Selo de Controle.
OBSERVAÇÃO: A requisição de Selos de Controle em desacordo com a previsão 
anual de consumo apresentada sujeita o usuário ao ressarcimento à unidade forne-
cedora das despesas com transporte dos selos, quando a requisição feita motivar 
suprimento extra da unidade.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGA-
DAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento 
de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território 
nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de in-
gresso de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona 
Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativa-
mente aos registros realizados no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRI-
GADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou 
domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, 
das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de im-
portação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informa-
ções constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em 
Tabelas Dinâmicas.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 
da Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e Segurança Ltda. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos 
fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. Diretoria.

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e 
Segurança Ltda., criada em 02 de abril de 2012, é uma sociedade limitada, 
e tem como atividade o desenvolvimento, a industrialização, a produção, a 
comercialização e a exploração de serviços, produtos e sistemas de defesa 
e segurança, inclusive tecnologias, meios de transporte e comunicações, 
equipamentos e serviços técnicos especializados para a área de inteligência, 
defesa e segurança. Através do Contrato de Compra e Venda de Ações e 
outras avenças, datado de 21 de setembro de 2017, a Construtora Queiroz 
Galvão S.A. legítima e única proprietária da Sociedade, vendeu a totalidade 
das ações ordinária para a Queiroz Galvão Naval S.A. passando esta a 
ser sua única acionista. Em 13/08/2019 foi arquivado na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
de transformação de Sociedade Anônima em Sociedade Limitada. 2 - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis 
emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.  
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
Em 2019 e 2018 a empresa não apresentou resultados abrangentes, 
motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. As 
demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pela Diretoria 
em 25 de março de 2020. 3 - Principais Práticas Contábeis: a) Caixa 
e equivalentes de caixa: Representam os recursos da Sociedade, sem 
restrições para uso imediato, na movimentação das operações da empresa, 
incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos. São classificados 
como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados disponíveis 
para negociação, e estão registrados pelo valor original até a data de 
encerramento das demonstrações contábeis apurados pelo critério pró-rata 
que equivalem aos seus valores de mercado. b) Apuração do resultado: 
As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício. Em 
2016, o CPC emitiu o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente. 
O novo pronunciamento contábil que trata do reconhecimento de receita, 
com aplicação inicial a partir de 1° de janeiro de 2018. A Administração da 
Sociedade avaliou essa nova norma e concluiu não haver impacto relevante 
sobre patrimônio da Sociedade. c) Provisões: Uma provisão é reconhecida, 
em função de um evento passado, se a Sociedade tem uma obrigação legal 
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável 
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As 
provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros 
esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais 
de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para 
o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. 
d) Investimentos: O investimento em controlada é avaliado pelo método 
da equivalência patrimonial, com base em demonstrações contábeis 
da Empresa investida. O resultado apurado está demonstrado como 

resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. 
Investimentos em entidades controladas: Entidades controladas são 
aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora exerce o poder de 
regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios 
de suas atividades normalmente acompanhadas de uma participação de 
mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). Coligadas, 
são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer uma 
influência significativa, mas em que não detém o controle ou o controle 
conjunto através da participação nas decisões financeiras e operacionais 
da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso 
a partir da data em que a Sociedade deixar de ter influência significativa 
sobre a coligada. e) CPC 06 (R2)/IFRS 16 Operações de Arrendamento 
Mercantil: O CPC 06 (R2) IFRS 16, “Arrendamento”, é aplicável a partir 
de 1° de janeiro de 2019. Esta norma tem como objetivo unificar o modelo 
de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer 
como ativo ou passivo todos os contratos de arrendamento. Apresentam 
exceções facultativas quando o contrato possuir um prazo de doze meses 
ou um valor imaterial e não aplicável para os acordos de concessões de 
serviços dentro do alcance da ICPC 01. A Administração da Companhia 
avaliou essa nova norma e não identificou efeitos relevantes em suas 
demonstrações contábeis. 4 - Participação em Sociedade Controlada: 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a conta de investimentos apresentava 
a seguinte composição:

2019 Partici-
pação no 
Capital %

Patri-
mônio

Líquido

Valor do 
Investi-
mento

Resultado de 
EquivalênciaEmpresa:

LOCAV Locadora Ltda. .... 50,00 17.638 808
17.638 808

 2018 Partici-
pação no 
Capital %

Patri-
mônio

Líquido

Valor do 
Investi-
mento

Resultado
de Equiva-

lênciaEmpresa:
LOCAV Locadora Ltda. ... 50,00 33.657 16.828 1.174

16.828 1.174
5 - Partes Relacionadas: As transações são efetuadas em condições 
usuais de mercado e não tiveram incidência de juros e correção monetária.

2019 2018
Receber Pagar Receber Pagar

Construtora Queiroz Galvão S.A. .... - (3.917) - (1.307)
Queiroz Galvão Naval S.A............... 9.400 - 9.260 -
Locav Locadora Ltda ....................... 4.112 - 4.112 -

13.512 (3.917) 13.372 (1.307)

2019 2018
A receber ................................................................... 13.512 13.372
A pagar  ..................................................................... (3.917) (1.307)
Total Líquido .............................................................. 9.595 12.065
6 - Patrimônio Líquido: O Capital Social é de R$ 29.797.477,00 (vinte e 
nove milhões setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e setenta e 
sete Reais), representado por 29.797.477 (vinte e nove milhões setecentos 
e noventa e sete mil quatrocentos e setenta e sete) quotas, totalmente 
subscrito e integralizado. Em, 31 de dezembro de 2019 o valor patrimonial 

Aos Administradores e quotistas da 
Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e Segurança Ltda.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Queiroz Galvão Tecnologia 
em Defesa e Segurança Ltda. (“Sociedade”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa 
e Segurança Ltda., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião sem ressalva
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho, 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 e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das 
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
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 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.

•	 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 uma incerteza significativa em 
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Sociedade a 
não mais se manter em continuidade operacional.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros 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, 25 de março de 2020.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

DIRETORIA

Ernesto Escóssia Araújo Camarço

CONTADOR

Flávio de Castro e Souza
CRC-RJ 60.913

por quota era de R$ 0,94 e de R$ 0,99 em 2018. O Contrato Social prevê 
que do lucro líquido do exercício apurado, serão deduzidas as reservas 
exigidas por lei e outras determinadas por sócias que representem 2/3 
(dois terços) do capital social, devendo o saldo remanescente ter o destino 
que as sócias, pelo mesmo quórum, determinarem. 7 - Contingências: 
A administração da Sociedade, baseada na opinião de seus consultores 
jurídicos entende que os encaminhamentos e providências cabíveis 
para quaisquer contingências no âmbito fiscal, tributário, previdenciário 
e trabalhista; já foram tomados em cada situação e são suficientes para 
preservar o patrimônio da companhia não existindo indicações, em 31 de 
dezembro de 2019, da necessidade de se reconhecer quaisquer provisões 
para contingências nas demonstrações contábeis. Os registros contábeis 
e as operações estão sujeitas ao exame das autoridades fiscais durante 
prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação fiscal específica 
aplicável. 8 - Eventos Subsequentes: Estamos enfrentando uma pandemia 
de COVID-19 (Corona Vírus) a nível mundial. Toda atividade econômica 
brasileira poderá ser afetada parcialmente pela volatidade da variação 
cambial, além de outros riscos relativos à atividade específica. Ainda é difícil 
prever os impactos decorrentes desses riscos. Entretanto, a Administração 
da Companha está atenta e monitorando de perto a evolução desta questão.

Ativo Nota 2019 2018

Circulante:

Caixa e equivalentes de caixa  ........................ 89 43
Outras contas a recceber ................................. 954 954
Partes relacionadas ......................................... 5 9.595 12.065

10.638 13.062
Não Circulante:

Investimento ..................................................... 4 17.638 16.828
Imobilizado  ...................................................... 1 2

17.639 16.830
28.278 29.892

Passivo Nota 2019 2018

Circulante:

Fornecedores ................................................... 7 14
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais .. 213 357

220 371
Patrimônio líquido: 6

Capital social  .................................................. 29.797 29.797
Prejuízos acumulados ...................................... (1.740) (276)

28.057 29.521
28.277 29.892

Nota 2019 2018

Despesas Operacionais:

Despesas administrativas ........................... (2.228) (3.020)

Despesas tributárias ................................... (2) (4)

Depreciação ................................................ (1) (1)

Outros resultados  ....................................... 1 -

Resultado de Equivalência Patrimonial ...... 4 808 1.174

(1.422) (1.851)

Despesas financeiras .................................. (42) (18)

(42) (18)

Prejuízo do exercício ..................................... (1.464) (1.869)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Capital

social

Reservas de lucros

Prejuízos

acumulados

Reserva

legal

Reserva de 

lucros a realizar Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 ............................................................ 29.797 2.118 1.933 - 33.848

Prejuízo do exercício  ................................................................................. - - - (1.869) (1.869)

Destinação do resultado do exercício:

Dividendos Distribuídos ........................................................................... - - (2.458) - (2.458)

Compensação de prejuízo ....................................................................... - (2.118) 525 1.593 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ....................................................... 29.797 - - (276) 29.521

Prejuízo do exercício  ................................................................................. - - - (1.464) (1.464)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ....................................................... 29.797 - - (1.740) 28.057

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018

Prejuízo do exercício ...................................................... (1.464) (1.869)
Ajustes por:
Depreciação ................................................................. 1 1
Resultado de Investimento (Equivalência Patrimonial) (808) (1.174)

Prejuízo Ajustado ............................................................ (2.271) (3.042)
Variações nos ativos e passivos operacionais:

(Aumento) diminuição em outras contas a receber ........ - (70)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais ............... (144) 157
Aumento (diminuição) em fornecedores ...................... (7) 6
Aumento (diminuição) em partes relacionadas ............ 2.468 (506)

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 
operacionais ................................................................. 46 (3.455)

Fluxo de Caixa das atividades de investimento

Dividendos recebidos de controlada ............................ - 5.522
Recursos líquidos gerados nas atividades de 

investimento ................................................................. - 5.522
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Distribuição de dividendos ........................................... - (2.458)
Recursos líquidos usados nas atividades de 

financiamento ............................................................... - (2.458)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa... 46 (391)
Demonstração do aumento (diminuição) no caixa e 

equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..... 43 434
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ......... 89 43
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa 46 (391)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatuárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019 da Queiroz Galvão Naval S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020. Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas da 
Queiroz Galvão Naval S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Queiroz Galvão Naval 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Queiroz Galvão Naval S.A., em 31 de dezembro 
de 2019 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 
Base para opinião sem ressalva
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incertezas
1. CQG Oil & Gas Contractors Inc.
Conforme relatório de auditoria da BKF International Auditores y Consultores, 
emitido em 26 de março de 2019, sobre as demonstrações contábeis da 
controlada CQG OIL & GAS CONTRACTORS INC., sobre a conclusão 
da construção da Unidade de Produção Flutuante “P-58”. Atualmente a 
Companhia não tem novos projetos, o que torna incerta a continuidade de 
suas operações. A CQG OIL & GAS CONTRACTORS INC. tem demonstrado 
operações negativas de equivalência patrimonial e de perda.
2. Estaleiro Atlântico Sul S.A.
A Administração da Companhia vem mantendo uma série de medidas de 
reestruturação operacional e financeira, buscando o restabelecimento 
do equilíbrio econômico e financeiro do Estaleiro Atlântico Sul S.A., bem 
como a melhoria de sua eficiência. A continuidade operacional depende 
do sucesso dessas medidas e de contratações futuras de clientes. 
Esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos, indicam 
a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa 
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia, a qual 
depende da sua capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para saldar 
suas obrigações nos prazos, as quais, atualmente, estão sendo financiadas 
por capital de partes relacionadas e/ou da obtenção de empréstimos
com terceiros.
Conforme mencionado no relatório de auditoria da Pemom Auditores 
Independentes, emitido em 30 de abril de 2020, não se foi possível expressar 
uma opinião sobre as demonstrações contábeis do Estaleiro Atlântico Sul 
S.A. devido a prejuízo incorrido no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 de R$432.542 mil (R$70.158 mil em 2018) e prejuízos acumulados 

num montante de R$1.528.556 mil (R$1.096.015 mil em 2018). As atividades 
operacionais da Companhia estão paralisadas e não há contratos firmados 
para produção de novos navios. Visando a continuidade dos negócios a 
Companhia adotou medidas de reestruturação dos gastos administrativos, 
de intensificação da política comercial, de diversificação das atividades, de 
redução da estrutura operacional e protocolou em 30 de janeiro de 2020 
um pedido de recuperação judicial para solucionar problemas de liquidez e 
assegurar uma reestruturação coordenada do endividamento cujo montante 
aproximado é de R$1,4 bilhões. O plano de recuperação judicial proposto 
está lastreado na diversificação de suas atividades (novos negócios), 
continuidade na produção de embarcações e na alienação de ativos.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis da Queiroz Galvão Naval S.A. e suas 
controladas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e 
sobre elas emitimos relatório dos auditores datado de 22 de maio de 2019, 
contendo as mesmas incertezas acima mencionadas.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis ou com 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. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das 
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 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 nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia.

• 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 uma incerteza significativa em relação a 
eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis 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 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros 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, 28 de maio de 2020.
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Contador - CRC-RJ 060.611/O Contador - CRC-RJ 036.737-0

CONTADOR

Flávio de Castro e Souza - CRC-RJ 60.913

DIRETORIA

Ernesto Escóssia Araújo Camarço
Francisco de Souza Neto

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão Naval S.A. é uma sociedade 
de capital fechado, subsidiária da Queiroz Galvão S.A., tendo sido 
criada em 27 de março de 2013, tendo como objetivo a participação em 
sociedades, no Brasil ou no exterior, cuja atividade contemplem, individual 
ou coletivamente, a) engenharia, construção, montagem, serviços de reparo 
de navios e outros produtos da área naval; b) a construção de plataformas 
marítimas e módulos de plataformas marítimas para clientes estabelecidos 
no Brasil ou no exterior; c) a implantação de estaleiro; d) a conversão de 
navios, industrialização de módulos e integração para unidade flutuante de 
produção de petróleo e perfuração de poços; e e) a exploração de atividades 
acessórias ou complementares às atividades acima.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis 
emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC. A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As 
demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo Conselho 
de Administração em 28 de maio de 2020.
3 - Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalente de caixa: 
Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, 
na movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa, 
depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante:

Caixa e equivalentes de caixa .................... 3.a 406  3.402 
Impostos a compensar ................................ 152 128 
Outras contas a receber .............................. 90 90 

648  3.620 
Não Circulante

Investimento ................................................ 4.a 397.363 614.515 
Imobilizado .................................................. 5 6 8 

397.369 614.523 
398.017 618.143 

Passivo Nota 2019 2018
Circulante:
Fornecedor .................................................. 10 60
Obrigações fiscais e sociais ........................ 28 105 
Salários e Encargos .................................... 121  1.145 

159  1.310 
Não Circulante
Provisão para contingências ....................... 4.b 205.964 100.392 
Partes relacionadas .................................... 6 213.339 366.273 

419.303 466.665 
Patrimônio Líquido 7
Capital social ............................................... 457.075 370.386 
Prejuízos acumulados ................................. (418.489) (154.911)
Ajuste de avaliação patrimonial .................. (60.031) (65.307)

(21.445) 150.168 
398.017 618.143 

Nota 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas .............................  (2.193)  (9.770)
Depreciação .................................................. (2) (3)
Despesas tributárias ..................................... (14) (106)
Resultado de Equivalência Patrimonial  ........ 4  (260.108)  142.836 
Outros resultados operacionais .................... 1 1 

 (262.316)  132.958 
Receitas financeiras ...................................... 282 241 
Despesas financeiras ....................................  (1.544) (918)

 (1.262) (677)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ..............  (263.578)  132.281 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação ...  (0,0006)  0,0004 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ........................  (263.578)  132.281 
Outros Resultados Abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados
para o resultado

Ajuste de conversão de investimento no exterior ..  5.276  10.812 
Resultado abrangente total ......................................  (258.302)  143.093 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  .......................  (263.578)  132.281 
Ajustes por:
Depreciação ............................................................ 2 3 
(-) Renda de Investimento (Equivalência
 Patrimonial) ...........................................................  260.108  (142.836)
Resultado líquido financeiro ....................................  1.262 677 
Valor residual do imobilizado baixado ..................... - 20

Resultado Ajustado...................................................  (2.206)  (9.855)
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Diminuição (aumento) em Impostos a compensar .. (25) (35)
Aumento (diminuição) em Fornecedores ................ (50) 22
Aumento (diminuição) em Salários, Encargos
 e obrigações fiscais ...............................................  (1.101) 620
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar ... - (21)
Aumento (diminuição) em partes relacionadas .......  (152.934)  97.340 
Aumento (diminuição) em provisão para
 contingências ........................................................  105.572  (10.082)
Caixa proveniente das operações  ..........................  (50.745)  77.990 
(-) Juros pagos ........................................................  (1.544) (918)

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades
operacionais ...........................................................  (52.288)  77.072 

Fluxo de caixa das atividades de investimento
(-) aquisição de controlada (líquido do caixa
 incluído na aquisição) ............................................  (42.956)  (209.665)

Juros recebidos ........................................................ 282 241 
Recursos líquidos usados nas atividades de
 investimento............................................................  (42.674)  (209.424)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Ajuste de conversão de investimento (reflexa).........  5.276  10.812 
Integralização de Capital ..........................................  86.689  96.079 
Recursos líquidos gerados nas atividades de
 financiamento .........................................................  91.966  106.891 
Redução de caixa e equivalentes de caixa ..............  (2.997)  (25.461)
Demonstração da redução no caixa e equivalentes
 de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..  3.402  28.863 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício . 406  3.402 

Redução de caixa e equivalentes de caixa ..............  (2.997)  (25.461)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital social Prejuízos acumulados Resultados abrangentes Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 ................................................. 274.307 (287.192) (76.119) (89.004)
Aumento de capital social - AGE de 23/07/2018 .......................... 86.079 - - 86.079 
Aumento de capital social - AGE de 19/12/2018 .......................... 10.000 - - 10.000 
Ajuste de conversão de investimentos no exterior ....................... - - 10.812 10.812 
Lucro do exercício  ....................................................................... - 132.281 - 132.281 
Saldos em 31 de dezembro de 2018............................................ 370.386 (154.911) (65.307) 150.168 
Aumento de capital social - AGE de 17/12/2019 .......................... 86.689 - - 86.689 
Ajuste de conversão de investimentos no exterior ....................... - -  5.276  5.276 
Prejuízo do exercício  ................................................................... - (263.578) - (263.578)
Saldos em 31 de dezembro de 2019............................................ 457.075 (418.489) (60.031) (21.445)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das 
demonstrações contábeis apurados pelo critério pró-rata que equivalem 
aos seus valores de mercado. b) Apuração do resultado: As receitas de 
serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são 
reconhecidas pelo regime de competência do exercício. c) Investimentos: 
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das 
Empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados como 
resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial. 
Investimentos em entidades controladas e coligadas: Entidades
controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora exerce 
o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção 
de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas de uma 
participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital votante). 
Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer 
uma influência significativa, mas em que não detém o controle ou o controle 
conjunto através da participação nas decisões financeiras e operacionais 
da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso 
a partir da data em que a Companhia deixar de ter influência significativa 
sobre a coligada. d) CPC 06 (R2)/IFRS 16 Operações de Arrendamento 
Mercantil: O CPC 06 (R2) IFRS 16, “Arrendamento”, é aplicável a partir 
de 1° de janeiro de 2019. Esta norma tem como objetivo unificar o modelo 
de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer 
como ativo ou passivo todos os contratos de arrendamento. Apresentam 
exceções facultativas quando o contrato possuir um prazo de doze meses 
ou um valor imaterial e não aplicável para os acordos de concessões de 
serviços dentro do alcance da ICPC 01. A Administração da Companhia 
avaliou essa nova norma e não identificou efeitos relevantes em suas 
demonstrações contábeis.
4 - Investimentos: A conta de investimento apresentava a seguinte 
composição em 31 de dezembro de 2019:

2019 2018
Valor do Resultado de Valor do Resultado de

Empresas: % Investimento Equivalência Investimento Equivalência
Estaleiro Atlântico Sul S/A ..................................................................... 50 369.306 (215.688) 584.994 145.436
Queiroz Galvão Tecnol. em Defesa e Segurança ................................. 100 28.057 (1.464) 29.521 (1.869)
a) Investimentos em coligadas/controladas ..................................... 397.363 614.515
CQG Oil & Gas Contractors Inc............................................................. 100 (205.964) (42.956) (100.392) (731)
b) Provisão para perdas em investimentos ...................................... (205.964) (100.392)
Total de equivalência patrimonial ...................................................... (260.108) 142.836

5 - Imobilizado 
Vida útil 2019 2018

Estimada Depreciação Valor Valor 
(Anos) Custo Acumulada Líquido Líquido

Equipamentos de
 informática ............. 10 14 (8) 6 8

14 (8) 6 8
6 - Partes Relacionadas: Os saldos oriundos de mútuos e transações com 
empresas ligadas são:

2019 2018

A pagar
A

receber A pagar
A

receber
Queiroz Galvão Tec. em Defesa
 e Segurança S.A......................... (9.400) - (9.260) -
Construtora Queiroz Galvão S.A. . - - (25.478) -
CQG Offshore S.A. ....................... - - (99.270) -
Estaleiro Atlântico Sul S.A. ........... - 6.781 - -
QGI Brasil S.A. ............................. (169) - (14.837) -
Engetec Const. Montagens S.A. .. (186.950) - (186.950) -
Outras contas a pagar -
 Partes Ligadas ............................ (23.601) - (30.478) -

(220.120) 6.781 (366.273) -
2019 2018

A receber .................................................................. 6.781 - 
A pagar ..................................................................... (220.120) (366.273) 
Total Líquido ............................................................. (213.339) (366.273)

7 -  Patrimônio Líquido: a) Capital social: O Capital Social Integralizado é de 
R$457.075.435,72 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões, setenta e cinco 
mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), representado 
por 457.075.436 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões, setenta e cinco 
mil quatrocentos e trinta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o valor patrimonial da ação era 
de R$0,05 e R$0,41, respectivamente. Em AGE de 17 de dezembro de 2019, 
a Companhia aumentou seu capital social, no valor de R$86.689.487,70 
(oitenta e seis milhões seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e 
oitenta e sete reais e setenta centavos), através da emissão de 86.689.488 
(oitenta e seis milhões seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta 
e oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de R$1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pela acionista 
única Queiroz Galvão S.A. b) Dividendos: De acordo com os estatutos, é 
assegurado aos acionistas da companhia um dividendo mínimo obrigatório 
de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal. c) Reserva legal: A reserva 
legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do exercício 
social, em conformidade com o artigo 193 da lei nº. 6.404/76. d) Resultado 
por ação: Em 2019 o resultado por ação foi de (R$0,0006) e R$0,0004
em 2018.
8 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. 
A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias 
operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de 
controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas 
versus as vigentes no mercado. A sociedade não tem a prática de operar 
com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A companhia possui 

exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 
risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de 
gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar 
e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e atividades do grupo. 
9 - Contingências: A administração da Sociedade, baseada na opinião 
de seus consultores jurídicos entende que os encaminhamentos e 
providências cabíveis para quaisquer contingências no âmbito fiscal, 
tributário, previdenciário e trabalhista; já foram tomados em cada situação 
e são suficientes para preservar o patrimônio da companhia não existindo 
indicações, em 31 de dezembro de 2019, da necessidade de se reconhecer 
quaisquer provisões para contingências nas demonstrações contábeis. Os 
registros contábeis e as operações estão sujeitas ao exame das autoridades 
fiscais durante prazos prescricionais variáveis de acordo com a legislação 
fiscal específica aplicável.
10 - Eventos Subsequentes: Estamos enfrentando uma pandemia de 
COVID-19 (Corona Vírus) a nível mundial. Toda atividade econômica 
brasileira poderá ser afetada parcialmente pela volatidade da variação 
cambial, além de outros riscos relativos à atividade específica. Ainda é difícil 
prever os impactos decorrentes desses riscos. Entretanto, a Administração 
da Companha está atenta e monitorando de perto a evolução desta questão.




