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Carecemos de mudança a partir
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Há 73 anos era assassinado o grande
líder mundial ‘Mahatma’ Gandhi.
Paiva Netto, página 2

Aproveitar miséria da população é
condenar país a novo tombo.
Marcos de Oliveira, página 3

Juarez Cavalcanti/Petrobras

Bancos
demitem
mais de 10 mil
trabalhadores
Os três maiores bancos brasileiros (Itaú-Unibanco, Bradesco e
Santander) demitiram mais de 10
mil trabalhadores durante a pandemia, denuncia a Centra Única
dos Trabalhadores (CUT). No
ano passado, mais de 1.500 agências foram extintas.
A justificativa, de acordo com
a CUT, é a de que o “futuro é digital”, e os bancos alegam pretender investir nesta forma de autoatendimento. Outra explicação é
que são reestruturações que têm
como objetivo eliminar despesas
com imóveis, unificando agências
que sejam próximas umas das outras.
“Não há outra explicação a não
ser uma ganância pelos lucros e
para isso, o corte de gastos”, protesta Juvandia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Financeiro (Contraf-CUT).
A dirigente lembra que, durante a pandemia, houve um aumento das transações digitais, mas ao
mesmo tempo o que se viu, em
especial nos bancos públicos, foi
o aumento de filas com pessoas
que procuravam o atendimento
presencial.
“Ficou bem clara a importância do atendimento dos bancos
durante a pandemia. A Caixa, por
exemplo, teve papel fundamental para o pagamento do auxílio
emergencial e o Banco do Brasil
para socorrer pequenas empresas”, diz a presidente da Contraf-CUT.
A dirigente sindical afirma
que há sobrecarga de trabalho com a redução do número
de empregados. “Quando um
gerente de contas é demitido,
outro vai ter que ficar com a
carteira dele e ligar para todos
esses clientes todos os meses. E
ele não dá conta. É impossível”,
relata Juvandia.
O Itaú fechou 117 agências
no ano passado. No 4° trimestre,
tinha 353 empregados a menos
que no trimestre anterior, mas no
balanço do ano, o saldo de postos
de trabalho ficou positivo porque
o total de trabalhadores do banco
passou a contabilizar também os
empregados da ZUP, empresa de
tecnologia adquirida pelo banco
em outubro de 2019, segundo a
Contraf.
O Santander fechou 175 agências e 3.220 postos de trabalho.
O Bradesco encerrou 1.083 agências e demitiu 7.754 empregados,
segundo dados levantados pelo
Dieese para a CUT.

Unidade da Refinaria Lanulpho Alves: Bahia sofre mais um baque

Petrobras vende refinaria
na Bahia para os árabes
Fundo foi o mesmo que investiu nas empresas de Eike

A

Petrobras anunciou acordo com o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, para a venda
da refinaria Landulpho Alves, na
Bahia, por US$ 1,65 bilhão. Em
nota, a estatal afirmou que “a assinatura do contrato de compra e
venda ainda está sujeita à aprovação dos órgãos competentes”.
O anúncio é o segundo impacto que a economia da Bahia sofre
este ano. Em janeiro, a Ford anunciou o fim da fabricação de veículos no Brasil. A montadora norte-americana tem uma unidade em
Camaçari.
Em 2012, o fundo árabe investiu US$ 2 bilhões no grupo EBX,
de Eike Batista. Ainda no final daquele ano, os negócios do empresário começaram a perder valor,
especialmente a empresa de petró-

leo, que não alcançou os resultados projetados.
A refinaria Landulpho Alves
foi a primeira a ser construída no
Brasil (em 1950) e é a primeira das
oito que a Petrobras pretende privatizar neste ano. Juntas, as oito
refinarias respondem por quase
metade da produção brasileira de
combustíveis.
A venda inclui o Terminal de
Madre Deus, o Temadre, que é
atualmente o maior porto do Nordeste, e quatro terminais portuários: Candeias, Itabuna, Jequié e
Madre de Deus, todos na Bahia.
Também estão incluídos oleodutos com extensão total de 669
quilômetros, inclusive o que liga
a Landulpho Alves ao Complexo
Petroquímico de Camaçari.
A refinaria em questão tem capacidade para processar 333 mil

barris de petróleo por dia (14% da
capacidade total de refino do Brasil), informa a agência de notícias
Xinhua.
As outras sete refinarias que a
Petrobras quer vender são Presidente Getúlio Vargas e a Unidade
de Industrialização de Xisto, ambas no estado do Paraná (sul), Alberto Pasqualini, no Rio Grande
do Sul (sul), Isaac Sabbá, no Amazonas (norte), Abreu e Lima, em
Pernambuco (nordeste), Gabriel
Passos em Minas Gerais (sudeste) e Lubrificantes y Derivados de
Petróleo do Nordeste, no Ceará
(nordeste).
A Petrobras anunciou em junho
de 2019 que queria inicialmente
desinvestir essas oito refinarias e
levantar cerca de US$ 20 bilhões
para “maximizar valor para nossos
acionistas”.

Candidato de Rafael Correa ganha
e banqueiro afunda no Equador
O progressista Andres Arauz
venceu as eleições no Equador.
Porém, como não obteve mais
de 40% dos votos – com 97,56%
das urnas apuradas, o candidato
apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa tinha 32,2% de preferência dos eleitores – a decisão
irá para um segundo turno em 11
de abril.

Às 20h desta segunda-feira, o
adversário de Arauz estava indefinido. O ativista indígena Yaku Perez e o ex-banqueiro e candidato à
presidência por três vezes Guillermo Lasso tinham 19,8% e 19,6%
dos votos, respectivamente.
O resultado é um grande golpe
na direita equatoriana, não só pela expressiva vitória do candidato

de Correa, como pelo empate não
previsto entre o líder indígena e o
banqueiro. Perez e Lasso concordaram em aguardar os resultados
oficiais antes de declarar a vitória.
Para vencer no primeiro turno, um candidato deve obter pelo
menos 40% dos votos com uma
vantagem de 10 pontos sobre o
vice-campeão.

Governo quer
vincular auxílio
à carteira
verde-amarela
O presidente Jair Bolsonaro
confirmou nesta segunda-feira que
o governo negocia o pagamento
de um novo auxílio aos trabalhadores informais, que sucederá a renda
emergencial paga no ano passado e
cujos últimos repasses foram feitos
no fim de janeiro. Ainda não há detalhes sobre as regras do benefício
nem o valor a ser pago.
Miguel Torres, presidente da
Força Sindical, acusa o governo
de querer vincular o novo auxílio à carteira verde-amarela. “É
passa-moleque no trabalhador”,
protestou em nota.
“O programa da tal carteira verde-amarela não só não resolve a
enorme demanda social por apoio
econômico do Governo Federal
aos trabalhadores desempregados
e autônomos nesse momento de
acirramento da pandemia, como
tenta recolocar na ordem do dia o
tema do esfacelamento da legislação trabalhista”, afirma a Força.
Segundo o Novo Caged, apesar
de representar apenas 1% do total
de admissões no Brasil, os contratos intermitentes foram responsáveis por quase um terço do saldo
positivo do acumulado de todas as
contratações formais entre janeiro
e novembro de 2020.
A precarização do trabalho afeta a Previdência Social, já que só
há recolhimento para o INSS se
o trabalhador receber mais de 1
salário mínimo no mês. Os dispêndios com benefícios previdenciários subiram 8,9% em 12 meses
encerrados em janeiro.
Leia também
Fatos & Comentários,
página 3

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3665
R$ 5,5300
R$ 6,4682
R$ 0,8320
R$ 309,50

ÍNDICES
IGP-M

2,58% (janeiro)
0,96% (dezembro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Contra alguns mitos da ‘reforma administrativa’
Por Gustavo
Biscaia de Lacerda

A

tragédia global e
nacional que caracterizou o ano de
2020 deveria reverter-se em
lições para a sociedade brasileira; entretanto, o início
de 2021 já sinaliza que nós
teimamos em não aprender
com nossos erros e nossas
tragédias. A nova retomada
da proposta de “reforma
administrativa” é exemplar
nesse sentido.
Essa “reforma” prevê a
alteração radical de diversos
dispositivos que regram a
estrutura do Estado brasileiro, em particular na contratação e na manutenção
de servidores. O principal
advogado dessa “reforma”
é o ministro da Economia,
Paulo Guedes, defensor de
um novo AI-5 e que não esconde desgostar dos servidores públicos – “parasitas”
cuja sindicalização deve ser
proibida, e os sindicalizados, demitidos.
A reforma administrativa
pressupõe que o Estado brasileiro é “grande demais”;
mas, na verdade, em termos
de quantidade de servidores
ou de gastos com pessoal,
o Brasil está longe de ser
“grande”. O tamanho do
Estado tem que ser medido
pela quantidade e pela qualidade de serviços públicos
prestados: mas a estrutura
disponível para os serviços
públicos é insuficiente para
as necessidades nacionais.
Os serviços mais evidentes
já o ilustram: professores,
médicos, enfermeiros, peritos previdenciários etc., sua
quantidade está longe de ser
suficiente. Os problemas
suscitados pela pandemia de
Covid-19 estão escancarando essa insuficiência.
Os exemplos acima de-

veriam lembrar-nos de que
as necessidades sociais brasileiras não são pequenas,
não são de curto prazo nem
são estritamente econômicas; inversamente, deveriam
lembrar que o Estado brasileiro não pode ser meramente o “regulador neutro
do ambiente de negócios”.
Como representante prático e realizador concreto do
“interesse nacional”, o Estado tem a obrigação de realizar mudanças necessárias
na sociedade em conformidade com a opinião pública,
além de orientar em grandes linhas a atividade econômica.
Entretanto, desde a crise da dívida na década de
1980, progressivamente o
Estado brasileiro abdicou
dessas funções: a abertura
econômica indiscriminada
(a financeira em particular) é expressão disso. Assim, os servidores públicos têm um papel central
na realização de algo que
está meio fora de moda,
mas que deveria voltar
aos debates públicos: um
“projeto de país”.
Passamos, então, à estabilidade dos servidores: simplesmente não se deveria
pô-la em questão. A perseguição político-ideológica,
realizada com frequência
de maneira raivosa, levada a
cabo pelo Governo Bolsonaro é a própria justificativa
para a existência da estabilidade. Não se trata de um
“privilégio” do funcionalismo público, que se erige em
casta, contra a instabilidade
do setor privado, mas a garantia de que os servidores
públicos exercerão um serviço profissional e, ainda
mais, que eles não estarão
sujeitos aos humores dos
governantes do momento.
Também se afirma que

Quando se fala em super-salários no setor público
– e a “reforma administrativa” é defendida em parte
para combaterem-se os “super-salários” – eles ocorrem
no Judiciário, no Ministério Público e na cúpula do
Executivo; ainda assim, a
reforma terá efeito apenas
no Executivo civil federal,
silenciando a respeito das
Forças Armadas e dos outros três Poderes.
O setor público tem uma
dinâmica específica: a estabilidade no emprego permite que as carreiras desenvolvam-se de maneira efetiva,
com ascensão profissional,
a partir de cursos feitos pelos servidores. É claro que
os servidores buscam subir
na carreira porque isso se
converte em salários maiores; mas, do ponto de vista
da utilidade pública, isso
significa que os servidores
especializam-se e ampliam
suas habilidades. Só de
uma perspectiva meramente contábil e fiscalista essa
maior qualificação é vista
como correspondendo a
“mais gastos”!
O setor privado tem outra dinâmica. Para começo
de conversa, ele não investe de verdade na qualifica-

ção, mas espera que haja
trabalhadores qualificados
no “mercado” que possam
ser contratados; quando há
“qualificação”, elas são tópicas e de curto prazo. As
qualificações de longo prazo, como são demoradas
e caras, não são realizadas
pelo setor privado. Aliás, a
busca da “redução de custos” tem um efeito paradoxal, pois há trabalhadores
superqualificados que, por
isso mesmo, não encontram
emprego, pois custariam
muito!
A ideia de lealdade das
empresas para com os trabalhadores é algo que inexiste; como há apenas o
“mercado” e a competição
entre as empresas, os trabalhadores mais velhos e mais
qualificados – mais caros –
são mandados embora em
benefício de trabalhadores
mais novos, menos experientes e mais baratos (e não
sindicalizados).
Assim, o setor privado
ou privatiza a qualificação
profissional mais exigente
ou beneficia-se dos investimentos feitos pelo setor público: não é por acaso que
os grandes programas de
mestrado e doutorado no
país são todos públicos (ou
pesadamente financiados
pelo setor público).
A ausência de projeto
nacional a partir dos anos
1980 resultou em que estamos fortemente vinculados
aos fluxos internacionais de
capital especulativo e que
o país progressivamente se
desindustrializa. Daí termos cada vez menos investimento na economia real,
que gera renda e empregos,
e termos cada vez menos
empregos, isto é, trabalhos
com carteira assinada, salários dignos e benefícios
efetivos.

Inversamente, um vago
setor de “serviços” ampliou-se dramaticamente
nas últimas décadas, não
porque tenhamos uma população altamente qualificada prestando serviços de
complexidade média a alta,
mas porque temos uma população que é pobre, ganha
pouco, não consegue empregos e meramente realiza
serviços ou “trabalhos”, ou
melhor, faz “bicos”.
O grande símbolo disso
é o entregador de comida
vendida por meio de aplicativos de celulares que vai de
bicicleta entregar o produto: recebe uma miséria, não
tem estabilidade, não tem
benefício social nenhum e
tem que usar os próprios
recursos para o trabalho; é
a “uberização” do trabalho
erigida em ideal.
Não faltam engenhosidade, operosidade ou industriosidade à população:
o que faltam são políticas
públicas que gerem emprego de verdade, um projeto de país que se afaste
do capital especulativo e
uma elite que valorize o
país (e não seja nem autoritária nem seja cega para
os “invisíveis”.)
A reforma administrativa não resolverá nenhum
desses problemas; na verdade, por opção das elites
brasileiras, aumentará os
existentes e criará outros,
ao desestruturar um serviço
público importante e qualificado mas insuficiente para
as necessidades nacionais.
No fundo, essa é uma contrarreforma, ou antirreforma: carecemos de uma verdadeira reforma, a partir de
um projeto nacional efetivo.

ganizar uma greve contra o
aumento de impostos, sendo condenado a seis anos
de detenção. Porém, foi libertado em 1924.
Em 1930, liderou a marcha para o mar, uma caminhada de 320 quilômetros
para protestar contra os preços dos tributos britânicos e
a proibição aos indianos de

fabricar sal (...). Finalmente,
em 1947, foi proclamada a
independência da Índia.
Gandhi trabalhou também
para evitar o embate entre
muçulmanos e hindus, que
estabeleceram um Estado
separado, o Paquistão, dividido em duas frações, uma
das quais, anos depois, se
tornou Bangladesh. Acusa-

do pela divisão territorial da
Índia, atraiu o ódio dos nacionalistas hindus. Um deles
o assassina a tiros no ano seguinte, quando Gandhi tinha
78 anos. Na época, mais de 1
milhão de indianos compareceram ao seu funeral.

os servidores públicos “ganham muito”, com o juízo
implícito de que tais “grandes salários” seriam ultrajantes. O ultraje não está
no “ganhar muito”, mas na
comparação com o setor
privado, cujos trabalhadores supostamente ganhariam bem menos.
O problema é que essa
comparação é superficial,
tomando-se uma simples
média aritmética dos gastos
do setor público com alguma média do setor privado;
comparam-se duas coisas
que seriam homogêneas,
quando, na verdade, elas
são heterogêneas. Nos dois
setores, quem está no início de carreira recebe bem
menos que quem está no final; da mesma forma, quem
exerce cargo de chefia recebe mais que quem está nas
posições mais humildes.
O setor público divide-se
em três ou quatro poderes
(Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público) e três níveis federativos
(nacional, estadual e municipal): todos os estudos
sérios indicam que a quantidade de servidores aumenta
quando passamos do nível
federal para o nível estadual
e daí para o municipal, mas
que os salários pagos diminuem nessa mesma direção.
Além disso, o Judiciário
e o Ministério Público têm
salários muito maiores que
o Legislativo, e estes são
maiores que os do Executivo. O poder Executivo,
por sua vez, especialmente
no âmbito federal, também é bastante heterogêneo: as Forças Armadas, o
Itamaraty, a Receita Federal e mais algumas carreiras são regiamente pagas.
Também vale lembrar
que algumas áreas são sempre grandes – aquelas que

lidam diretamente com a
população: educação, saúde, previdência e assistência
social, segurança pública;
além disso, há setores que
são intrinsecamente caros
e custosos, como as áreas
de infraestrutura e as de
pesquisa: tudo isso entra na
conta do Executivo.

àquela altura colônia britânica – no qual objetivava lutar
contra o racismo e pelos direitos dos hindus.
Em 1914, voltou a seu
país e difundiu seu movimento, cujo método principal era a resistência passiva,
pregando a não violência
como forma de luta. Em
1922, foi detido após or-

Carecemos de
uma verdadeira
mudança, a partir
de um projeto
nacional efetivo

Gustavo Biscaia de Lacerda é
sociólogo da UFPR e doutor em
Sociologia Política.

Ideal do bem
Por Paiva Netto

N

o dia 30 de janeiro, completaram-se 73 anos
do assassinato do líder
pacifista indiano Mohandas Karamchand Gandhi
(1869-1948). Num mundo marcado pela violência,
é sempre bom recordar

o exemplo vitorioso do
Mahatma (“grande alma”)
ao alcançar, por meio da
filosofia da não violência, a
independência da Índia.
Em 1891, Gandhi formou-se em Direito na Inglaterra e voltou à Índia, onde
exerceu a profissão. Dois
anos depois, iniciou um movimento na África do Sul –
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Sem combustível novo,
economia não anda

C

omo já analisamos neste espaço, a volta da renda
emergencial é certa, tanto pelo efeito na popularidade do Governo Bolsonaro – que saiu da lama quando o
auxílio começou e para lá está retornando após o fim do
pagamento – quanto pela pressão do comércio e serviços,
que viram o movimento despencar em janeiro.
O governo estuda reeditar o benefício, limitado a
parcos R$ 200, atrelado à aceitação, pelo beneficiário, da
carteira verde-amarela. Quer, assim, aproveitar a falta de
trabalho e a miséria para retirar mais direitos dos trabalhadores e ampliar o contingente de informais.
“Atrelar este programa, que sequer foi aprovado pelo
Congresso Nacional, ao Bônus de Inclusão Produtiva”,
nome dado ao novo auxílio emergencial, “é somente mais
um passa-moleque que o Governo Bolsonaro quer dar
nos trabalhadores”, repudia a Força Sindical. As centrais
sindicais estão unidas em torno da volta da renda de R$
600, sem a retirada de nenhum direito.
Se Bolsonaro idolatrava Trump, o ministro Paulo
Guedes deveria aprender com Biden: neste momento de
pandemia, com a vacina ainda limitada, é preciso reduzir
a miséria, por um lado, e ampliar os investimentos do Estado, por outro. A roda da economia só vai girar e pegar
ritmo se tiver os 2 estímulos. Tentar cortar orçamento
para pagar o auxílio é o mesmo que não sair do lugar.
Ninguém deseja um novo ano perdido.

Novos embaixadores
O Prêmio Embaixadores de Turismo do RJ será em 28
de março, às 15h, da forma como manda as regras atuais:
online. O evento é uma iniciativa da Fundação Cesgranrio
e do Portal Consultoria em Turismo Bayard Boiteux e visa
homenagear pessoas que, durante o seu dia a dia, enaltecem, de alguma forma, o nome do Rio de Janeiro, seja na
cultura, na música, no esporte, no turismo, na gastronomia, no jornalismo, entre outros.
Na edição 2021, foram escolhidos, entre outros, Alexandre Cavalcante (American Airlines), Antônio Queiroz
(presidente da Fecomércio RJ), Margareth Dalcolmo
(médica e pesquisadora) e Solange Mano (artista plástica).
Durante a premiação, a cantora Patrícia Mellodi fará um
mini show. Para assistir, basta acessar: Embaixadores
do Turismo do Rio de Janeiro (youtube.com/channel/
UCyXNQXZG_V7kKm3w2Yg9wLg).

ABI contra Aras
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) encaminhou representação ao Conselho Nacional do Ministério
Público contra o procurador-geral Augusto Aras, por prevaricação, pedindo o seu imediato afastamento do cargo.
Acusa Aras de proteger o governo e a família Bolsonaro.

Rápidas
Nesta quarta-feira, às 20h30, os empresários Eduardo
Martins e Vivian Huet vão contar como orientam os
estudantes na escolha profissional, no Instagram da Kika
Macedo (o dica da Kika) *** A Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional lamenta o falecimento,
dia 2, de José Souto Maior Borges, um dos maiores tributaristas do Brasil, autor de alguns dos principiais livros na
temática tributária no Brasil, a exemplo de Lançamento
Tributário e Introdução do Direito Financeiro *** Marina
Ruy Barbosa é a nova embaixadora do Banco Safra. A
primeira campanha se chama “Quem Sabe, Safra”.

Projeção da inflação
aumenta 0,7%, para 3,60%

A

previsão do mercado
financeiro para o Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA - a inflação oficial do
país) deste ano avançou
de 3,53% para 3,60%. A
estimativa está no boletim
Focus desta segunda-feira,
pesquisa divulgada semanalmente em Brasília, pelo
Banco Central (BC), com a
projeção para os principais
indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa
de inflação é de 3,49%. As
previsões para 2023 e 2024
são de 3,25% O cálculo

para 2021 está abaixo da
meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional,
é de 3,75% para este ano,
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior é
2,25% e o superior, 5,25%.
Para alcançar a meta de
inflação, o Banco Central
usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 2% ao ano pelo
Comitê de Política Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic encerre 2021 em 3,50%
ao ano. Para o fim de 2022,
a estimativa é que a taxa básica fique nesse mesmo patamar. E para o fim de 2023
e 2024, a previsão é 6% ao
ano.
]
PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC
reduziram a projeção para
o crescimento da economia brasileira este ano de
3,50% para 3,47%. Para o
próximo ano, a expectativa

para Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país - é de crescimento de 2,50%, a mesma
previsão há 146 semanas
consecutivas. Em 2023 e
2024, o mercado financeiro também continua projetando expansão do PIB
em 2,50%.
Segundo a agência Brasil, a previsão para a cotação do dólar permanece
em R$ 5,01, ao final deste
ano. Para o fim de 2022, a
expectativa é que a moeda
norte-americana fique em
R$ 5.

Lava Jato repassava nomes suspeitos a MP da Suíça
Diálogos de representantes do Ministério Público
Federal (MPF) em aplicativo de mensagens indicam
que procuradores da Lava
Jato repassaram ao Ministério Público da Suíça nomes
de suspeitos de envolvimento em casos de corrupção que, meses depois, fecharam acordos de delação
premiada.
O repasse da lista foi retribuído por uma consulta,
por parte dos suíços, com
outros dez nomes —com
exceção de um doleiro,
eles integravam a cúpula
da Odebrecht. Em chat do
Telegram —apreendido em
operação da PF que prendeu hackers e cujo sigilo
foi levantado na segunda
(1º) pelo ministro do STF
Ricardo Lewandowski—,
procuradores da Lava Jato

sugerem sigilo sobre a troca
de informação.
Na mais recente leva de
mensagens da Lava Jato,
periciadas e informadas
pela defesa de Lula ao STF,
Sergio Moro aparece com
uma orientação aos procuradores da república para
que processem um empresário norte-americano
citado na investigação sobre a compra da refinaria
de Pasadena. O recado foi
repassado por Carlos Fernando dos Santos Lima,
procurador da república
que trabalhava em casos
sob a jurisdição de Moro
desde o Banestado.
Era 10 de agosto de
2018, às 10h47, quando
Carlos Fernando avisa que
tem uma mensagem do então juiz, que os procuradores da Lava Jato chamam

AVISO DE GREVE
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS
DO MUNICCIPIO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
33.094.269/0001-33, por sua Presidenta, para cumprimento das exigências
contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços e a população
em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária que prestam serviços ao Banco do Brasil S/A, em assembléia realizada no dia 05 de
fevereiro de 2021, deliberaram pela paralisação por prazo determinado a
partir da 00h00m até as 23h59m do dia 10 de fevereiro de 2021.
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

de “Russo”: “Mensagem
do Russo”, diz, para em seguida copiar a postagem de
Moro, enviada na véspera,
já no final da noite (22h10):
“Esqueci de uma coisa.
Na ação penal de Pasadena,
um dos acusados é o representante da Astra Oil que
teria pago propina, o Alberto Feilhaber, norte-americano e residente no US.
Chegaram a avaliar a possibilidade de transferência
de informação ou processo
nos US?”
A mensagem, por si só,
revela que a Lava Jato tinha
seus próprios caminhos
(ilegais) para colaborar com
autoridades
estrangeiras,
sem respeitar os tratados
que obrigam o uso de canais oficiais — no caso, o
Ministério da Justiça.
Os advogados de Lu-

la manifestam estranheza
quanto à conduta de Moro, típica de acusador, não
de magistrado.
“Era o
então juiz SERGIO MORO — ou “Russo”, segundo codinome adotado
nas conversas clandestinas
— quem sugeria a prática
de atos de persecução no
Brasil ou exclusivamente
no exterior, com foco nos
EUA”, dizem.
O relatório da defesa de
Lula não tem propósito de
revelar a motivação de Moro, mas, com base neste e
em outros casos parecidos
e, principalmente, de seus
desdobramentos, é possível ver na atuação do então
juiz a ação dele para criar
dificuldades para que grandes bancas de advogados
se apresentem para vender
facilidades.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª Emissão da Polo Capital
Securitizadora S.A. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª
emissão da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com fundamento nos
itens 11.1, 11.2 e 11.4 do respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª
Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convocam os Titulares dos CRI (“Titulares do CRI”), cujo o
representante da comunhão é o Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliário, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares
do CRI, a ser realizada em 2ª convocação no dia 24 de fevereiro de 2021, às
10h00, de forma exclusivamente digital através da plataforma eletrônica Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares do CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, para deliberar acerca da seguinte
Ordem do Dia: i) Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do CRI no valor
mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e
cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular do CRI, em favor
do Patrimônio Separado da Emissão, para pagamentos das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento dos honorários do Agente
Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão extrajudicial realizado, conforme
material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação. Em razão da
situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a
Instrução CVM Nº 625 de 14 de maio de 2020 (“INCM 625”), a Assembleia será
realizada por meio da plataforma eletrônica Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para
ri-securitizadora@polocapital.com e contencioso@pentagonotrustee.com.
br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia.
Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica,
ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular
do CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Titular do CRI. Os Titulares dos CRI poderão enviar seu voto
de forma eletrônica para ri-securitizadora@polocapital.com e contencioso@
pentagonotrustee.com.br, conforme Modelo de instrução de voto a distância
disponibilizado no site www.polosec.com da Emissora na data da convocação,
nos termos do art.6º da INCM 625. Na data da Assembleia os votos recebidos
por meio da instrução de voto a distância serão computados como presença para
fins de apuração de quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos
presentes e pelos votos da instrução de voto a distância até o horário de início
da Assembleia, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização.
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021. Polo Capital Securitizadora S.A.
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Energia: índice de satisfação
do consumidor fica em 75%
E
m 2020, o índice de
satisfação dos consumidores residenciais de energia elétrica ficou
em 74,9%. O percentual,
divulgado pela Associação
Brasileira de Distribuidores
de Energias Elétrica (Abradee), foi superior ao registrado e 2019, quando a satisfação dos consumidores
ficou em 70,3%.
No total, foram ouvidas
23,6 mil pessoas em 856
municípios de todas as regiões do país. Entre as regiões,
a Sul foi a que apresentou
o maior índice de satisfação, com 82,1% no Índice
de Satisfação da Qualidade
Percebida (ISQP), resultado
acima do apurado em 2019
quando o índice atingiu os
78% de satisfação.

Em seguida aparece a Região Sudeste com 75,1% de
satisfação, contra 71,2% registrado no ano anterior. Já
na Região Nordeste, o índice de satisfação ficou ligeiramente abaixo do verificado no Sudeste, com 74,7%,
em 2020, contra 69,1%
apurado em 2019. O Norte
e Centro-Oeste aparecem
com satisfação de 67%, acima dos 62,1% registrados
em 2019.
A pesquisa mede a satisfação dos consumidores
em indicadores do serviço,
a exemplo do fornecimento
de energia sem interrupção, quantidade de vezes e
tempo da falta de luz, avisar
antecipadamente sobre um
desligamento programado
de energia, prazo de recebi-

mento da conta de luz, entre outros.
A conta de luz permanece como o item melhor avaliado, com 83,7% de satisfação. O resultado é maior do
que o verificado no ano de
2019 quando 76,1% disseram estar satisfeitos. Na avaliação, contam itens como o
prazo entre recebimento e
data de vencimento, conta
sem erros de informação
e disponibilidade de locais
para pagamentos.
Em seguida, ficou o fornecimento de energia, que
apresentou índice de satisfação de 78,1%, contra o
71,8% registrado em 2019.
Segundo a pesquisa, os indicadores que medem a quantidade de horas e o número
de vezes em que um con-

sumidor ficou sem energia
apresentaram uma redução
na comparação com 2019.
Em 2020, o indicador
de Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade
Consumidora (DEC) registrou que os consumidores
ficaram em média 12,8 horas sem energia, contra 13,2
horas no ano de 2019. Já
o indicador de Frequência
Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora
(FEC), fechou 2020 com
uma média de 6,6 interrupções de energia, contra 7,1,
em 2019.
Já entre os motivos de
insatisfação registrados na
pesquisa, o principal ficou por conta de problemas na comunicação com
as empresas, a exemplo da

informação sobre cortes
de energia programados,
orientações para o uso adequado de energia, entre outros. Do total de entrevistados, 62,6% disseram estar
satisfeitos com as informações prestadas pelas distribuidoras.
Os índices mostram ainda que houve um aumento
no percentual de participação dos gastos com energia
elétrica na renda familiar
nas regiões Nordeste (de
6,9% para 7,2%) e Norte/
Centro-Oeste, passando (de
7,9% para 8,3%).
Já nas regiões Sul e Sudeste, houve redução. Na
Região Sul, o percentual
de participação dos gastos
com energia elétrica na renda familiar passou de 6,8%

para 6% e na Região Sudeste de 6,7% para 6,5%
De acordo com o presidente da Abradee, Marcos Madureira, o resultado
reflete, de modo geral, um
crescimento na satisfação
dos consumidores durante
a pandemia do novo coronavírus.
“A pesquisa apontou que,
durante a pandemia da covid-19, em que as pessoas
tiveram de se manter mais
em casa em função do isolamento social, e as distribuidoras remanejaram seus
serviços para atender às
recomendações sanitárias,
a população percebeu que
foi bem atendida e que não
ficou descoberta nesse período tão delicado na vida de
todos”, disse.

Brasil exportou menos
carne bovina em janeiro
A exportação brasileira
de carne bovina caiu 6%
em volume e 11% em receita em janeiro sobre o mesmo mês de 2020, de acordo
com dados divulgados na
última sexta-feira pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). As
vendas foram de 127.139
toneladas e a receita ficou
em US$ 549 milhões.
China continental e
Hong Kong aumentaram as
compras no mês em 62,8%
sobre janeiro do ano passa-

do, mas houve redução significativa sobre os últimos
meses de 2020, quando a
região elevou estoques para
seu principal feriado, o Ano
Novo Lunar, em fevereiro.
A Abrafrigo acredita que
em março as exportações
voltem aos patamares anteriores.
Houve queda nas exportações para os principais
destinos da carne brasileira, caso do Chile, segundo
maior comprador, Egito,
que é o terceiro, Israel (quin-

to), Arábia Saudita (sexto),
Emirados (sétimo). Filipinas, quarto maior comprador, aumentou as compras,
assim como a Itália, que é
oitavo, e os EUA, o nono.
No caso dos árabes, o Egito adquiriu 4,5 mil toneladas
no mês passado, com queda
de 13,5% em relação a janeiro de 2020, a Arábia Saudita
comprou 2,8 mil toneladas,
com recuo de 29% na mesma
comparação, e Emirados importaram 2,7 mil toneladas,
uma diminuição de 24,7%.

Vendas no comércio de São
Paulo caem no mês de janeiro
O comércio na cidade de
São Paulo não abriu as portas nos feriados e fins de semana e funcionou em horários restritos nos dias úteis
de janeiro para cumprir a
determinação do Governo
Estadual que colocou várias
cidades paulistas, incluindo
a capital, na fase vermelha
do Plano São Paulo de flexibilização econômica da
pandemia. As medidas impactaram negativamente no
bolso dos comerciantes segundo apontou o Balanço
de Vendas da Associação
Comercial de São Paulo, baseado nos dados fornecidos
pela Boa Vista S/A.
A queda média registrada
na movimentação do varejo
foi de 11,1% comparada ao
primeiro mês de 2020. Em

relação a dezembro, as vendas caíram 38,7%. As lojas
na capital tiveram de fechar
as portas por vários dias em
janeiro. Outros dois fatores
que contribuíram para que
números tão baixos fossem
registrados relacionam-se à
alta da inflação de produtos
de primeira necessidade, como arroz e leite, e o fim do
auxílio emergencial. Ambos
deixaram a população com
menos poder de consumo
no varejo.
O Balanço de Vendas de
janeiro representa um baque econômico para o varejo porque havia a sinalização de que a economia do
setor estivesse se recuperando desde o fim do primeiro
ápice da desaceleração na
movimentação do comér-

Argo II Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/MF n° 24.691.572/0001-22 - NIRE 35.300.490.932 - Ata de Reunião do Conselho de Administração em 20/01/2021 - Local, Dia e Hora: 20/01/2021, às 10h, na sede da Companhia, em São Paulo/SP,
Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto 51, Itaim Bibi, CEP 04533-013. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada Tortosa.
Secretario Sr. Rafael Renaux. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade: (I) aprovaram a celebração do Aditamento ao Contrato de
Financiamento nos termos mencionados no item (I) da Ordem do Dia; e (II) autorizaram os diretores da Companhia a negociarem
termos e condições e adotarem todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à celebração do Aditamento ao Contrato de Financiamento, incluindo, mas não se limitando a anexos, solicitações, declarações, procurações e eventuais
aditamentos, bem como adotar todas as demais providências necessárias. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiros:
Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Juan Ricardo Ortega, Andrés Baracaldo Sarmiento
e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 20/01/2021. JUCESP nº 67.584/21-4 em 01/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

cio, ocorrido em junho do
ano passado. Naquele momento, quando as medidas
de flexibilização começaram a valer para o comércio, registrou-se retração de
54,9% em relação ao mês
de maio último, o auge do
prejuízo nas vendas. Desde então, as perdas se diluíram ainda negativas em
47,7%, 33,6%, 14,6%, 9,2%
e 5% (julho, agosto, setembro, outubro e novembro,
respectivamente). Chegou
dezembro e a variação foi
positiva em 18,4%, mas
já houve queda de 6,3%
em relação a dezembro de
2019, o que indicava que a
linha gráfica que apontava recuperação na economia do setor já estava em
queda.

Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94 - NIRE 35.300.490.738 - Ata de Reunião
do Conselho de Administração em 20/01/2021 - Local, Dia e Hora: Na sede da Companhia, na Rua Tabapuã, 841, 5º, conjunto
51, Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04533-013, às 09h de 20/01/2021. Convocação e Presença: Convocação dispensada em
face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente Sr. Juan Majada
Tortosa. Secretario Sr. Rafael Renaux. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata, sem qualquer
oposição, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade: (I) aprovaram a celebração do Aditamento ao Contrato
de Financiamento nos termos previstos no item (I) da Ordem do Dia; (II) aprovaram a outorga da Fiança Corporativa, nas condições
previstas no item (II) da Ordem do Dia; e (III) autorizaram os diretores da Companhia a negociarem termos e condições e adotarem
todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à celebração do Aditamento ao Contrato de Financiamento,
incluindo, mas não se limitando a anexos, solicitações, declarações, procurações e eventuais aditamentos, bem como adotar
todas as demais providências necessárias. Encerramento: Formalidades Legais. Conselheiros: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor
Sciutto, Ángel Luis Mahoú Fernández, Juan Ricardo Ortega, Andrés Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. São Paulo, 20/01/2021.
JUCESP nº 41.760/21-9 em 29/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no
dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i) Remanejamento e Eleição de Diretores para complementar o mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; ii) Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face do item “i”
da Ordem do Dia, e iii) Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir
desta data até a realização da Assembleia. São Paulo/SP, 05 de fevereiro de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia
18 (dezoito) de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i) Eleição de Diretor
para complementar o mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; ii) Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante a Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face do item “i” da Ordem do Dia, e iii) Assuntos Gerais.
Na forma do artigo 8º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 05 de fevereiro de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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Índices internacionais mais
perto do investidor pessoa física

A

partir desta segunda-feira as pessoas
físicas que quiserem diversificar seus investimentos têm autorização
para negociar BDRs de fundos de índices internacionais (“BDRs de ETFs”). Na
prática, a pessoa física que
investir em BDR de ETF
adquire, em uma única operação, papeis de um conjunto de empresas listadas em
uma bolsa internacional.
Em setembro do ano
passado, a Comissão de
Valores Mobiliários já havia autorizado a negociação
dos BDRs de ações, que
permitiu aos brasileiros investir, separadamente, em
companhias de fora do país,
como Amazon, Google e
Apple. Com a nova mudança, os investidores poderão
acessar os ETFs (conjunto
de empresas) listados em
bolsas estrangeiras.

Para Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes Pessoa
Física da B3, essa é mais
uma alternativa de investimento nos principais
mercados globais. “Toda
grande economia possui
um mercado financeiro e
de capitais robusto e que
oferece as mais variadas
alternativas de investimentos. A ampliação dos diferentes tipos de BDRs vai
ao encontro do momento
de transformação que o
país está vivenciando e da
necessidade de diversificação das carteiras de investimentos dos brasileiros”,
comenta.
Ao todo, a B3 possui
hoje, aproximadamente, 40
BDRs lastreados em ETFs
Internacionais. Nesse primeiro momento, somente
11 serão liberados para as
pessoas físicas. Isso porque

a regulamentação exige que
o banco depositário, instituição que detém os papeis
no Brasil, traduza todos os
documentos e disponibilize as informações de cada
BDR de ETF em português. “Por se tratar de uma
estrutura que envolve uma
carteira de ativos financeiros é muito importante que
as pessoas físicas tenham
acesso fácil a todas as informações sobre os ETFs,
sobretudo, nesse momento
de divulgação do produto”,
conclui Paiva.
O BDR é um certificado emitido por instituições
brasileiras que possibilita o
acesso às ações das maiores
empresas globais e ETFs
mais negociados no mundo. É uma alternativa para
diversificação de portfólio,
pois ele pode ser acessado de forma simples, pelos sistemas das corretoras

que atuam no Brasil, sem a
necessidade de mandar dinheiro para o exterior.
Além de possibilitar a diversificação de investimentos, o acesso ao produto
pelo investidor de varejo
não é tributado pelo IOF e
evita os custos relacionados
à remessa de recursos para
o exterior, como câmbio e
manutenção de contas. De
toda forma, por refletir a
performance de um ativo
estrangeiro, é afetado pela
variação do dólar em relação ao real, o que pode reduzir ou elevar o valor do
investimento.
Acesse a lista completa
de BDRs não patrocinados
disponíveis na B3 aqui: http://www.b3.com.br/pt_
br/produtos-e-servicos/
negociacao/renda-variavel/
brazilian-depositar y-receipts-bdrs-nao-patrocinados-nivel-i.htm

Unidade de energia inicia instalação no sul da China
Uma unidade semissubmersível em águas profundas de 100.000 toneladas
métricas para produção e
armazenamento de petróleo chegou no último sábado a um campo de gás
perto da província insular
de Hainan, no sul da China, e iniciou sua instalação.
A unidade deve entrar em
operação em junho.
Conforme a agência Xinhua, a entrega representa
um avanço para a China no
desenvolvimento de campos

de petróleo e gás em águas
profundas e na capacidade de
construção de equipamentos
de engenharia offshore.
A estação de energia, chamada “Deep Sea
No.1(Mar Profundo Nº
1)”, foi desenvolvida e
construída de forma independente pela China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Ltd.,
a maior produtora de petróleo offshore da China.
O campo de gás Lingshui 17-2 é o primeiro

QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marco Antonio Cavalcanti de Souza - Juiz
Titular do Cartório da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar
CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 33858807/8920 e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO
ATÉ 17.03.2016) - Pagamento; Prestação de Serviços / Direito Civil,
de nº 0030402-34.2011.8.19.0209, movida por CENTRO DE ENSINO FARIA BRITO LTDA em face de PATRÍCIA FRAGA MARTINS,
objetivando C I T A Ç Ã O . Assim, pelo presente edital CITA o réu
PATRÍCIA FRAGA MARTINS, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso
não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, Sete de dezembro de 2020. Eu, _ Eliane
Madeira Couto - Auxiliar / Assistente de Gabinete - Matr. 01/21930,
digitei. E eu, _ Fernanda Celia Abreu Oliveira - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente edital, a Comissão Eleitoral, pelos poderes que lhes são
conferidos pela “Portaria 0001/2021 – sisguario” faz saber que, será
realizada, no município do Rio de Janeiro, em primeira e única convocação, com o quórum presente, para eleição e posse da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e Suplente(s) do Sindicato dos Servidores da
Guarda Municipal do Rio de Janeiro, com sede provisória na Av.: Brás de
Pina, 96, 301 - parte, Bairro da Penha, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21070-032,
para o qüinqüênio 2021/2026, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias,
corridos, para o requerimento de inscrição das chapas, contados da
data de publicação deste edital, nos termos do Regulamento Eleitoral, na
sede do Sindicato das 14:00h às 16:30h, de segunda a sexta-feira. O
requerimento para a inscrição, assinado pelo candidato a Presidente na
Chapa em duas vias, será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral e
deve conter os nomes dos membros da chapa e respectivos cargos aos
quais se candidatarão, instruído com os seguintes documentos, de cada
candidato: a) ficha de qualificação civil, preenchida e assinada pelo candidato, de acordo com modelo estabelecido pela Comissão Eleitoral; b)
cópia do Documento de Identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF); c) cópia da carteira de
Guarda Municipal comprovando ser GMRJ, com mais de 5 (cinco) anos
de GM - Rio, d) comprovante de quitação dos últimos 24 meses, rigorosamente, em dia, das mensalidades de associado do sisguario; e); f) as
chapas concorrentes serão identificadas por número e nome; e, por fim,
e) o candidato que tiver condenação criminal, transitada em julgado ou
por malversação, mesmo que posteriormente terá sua chapa impugnada
automaticamente. A Comissão poderá exigir, a seu critério, outros documentos para a comprovação dos requisitos previstos neste Regulamento. Data da Assembléia Geral Extraordinária para as eleições do sisguario:
11 de março de 2021, horário: 09h00min., com primeira e única convocação, local: Praça Catolé da Rocha, 04 – Bairro Vigário Geral, Rio de
Janeiro/RJ – CEP 21240-710. Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2021.
Christiano Ezequiel Charupá Neto
Presidente da Comissão Eleitoral

do tipo auto operado em
águas profundas da China, com uma profundidade operacional média de
1.500 metros, de acordo
com a CNOOC. O Deep Sea No.1 foi entregue
em 14 de janeiro no Mar
Amarelo, perto da Província de Shandong, no leste
da China, e foi transportado até Hainan para o desenvolvimento do campo
de gás Lingshui 17-2.
Cerca de 80 trabalhadores partiram para a área

marítima estipulada na
sexta-feira (6) para se preparar para a chegada da
instalação, disse Liu Kongzhong, vice gerente geral
do grupo de projetos Lingshui 17-2 da CNOOC.
O Deep Sea No.1 tem um
deslocamento máximo de
110.000 toneladas. Com
uma vida útil projetada de
150 anos, a instalação tem
uma capacidade máxima
de armazenamento de petróleo de 20.000 metros
cúbicos.

A Cooperativa Pop Amigos Meio Ambiente Ltda. - Coopama, convida
seus associados para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
06 de março de 2021, em sua sede na Rua Miguel Ângelo, 385 - Maria da
Graça - Rio de Janeiro - RJ, com a primeira chamada às 09:00h, segunda às
09:30h e terceira e última chamada às 10;00h. Pauta: 1- Prestação de Contas dos Órgãos de Administração acompanhado do Parecer do Conselho
Fiscal 2020 2- Relatório de Gestão 2020; 3-Balanço e Balancete ano base
2020; 4-Demonstrativos das Sobras apuradas ou perdas decorrentes das
contribuições para cobertura das despesas da Sociedade; 5- Apresentação
do Plano de Trabalho da COOPAMA para o ano de 2021; 6- Inclusão de novos
cooperados; 7- Exclusão de nomes de cooperados que saíram de forma
voluntária; 8-Definição de faixas de retiradas entre os sócios; 9- Eleição dos
membros para o Conselho Fiscal exercício 2021; 10- Assuntos em Geral
A DIRETORIA

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei 6.404/76, conforme em vigor
(“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em segunda convocação,
no dia 19/02/21, às 11h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente
Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/ RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM 583, arts 11,
(ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através
de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada em
09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas disponíveis
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de
Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos
os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução CVM
625/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo
acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por
correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do
documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Debenturista. RJ, 05/02/21. Pentágono S.A. DTVM.

OPINIÃO
DO ESPECIALISTA

Governança corporativa
nas empresas familiares
elevará o PIB
Por Marcos Rodrigues

R

esponsáveis por 65% do PIB brasileiro, 75% da força
de trabalho e 90% das cerca de 20 milhões de empresas do país (IBGE e Sebrae), as organizações familiares
enfrentam inúmeros desafios que ameaçam sua longevidade. A maior parte deles poderia ser superado se não
houvesse falta de governança corporativa. A ausência de
controles de riscos, de planejamento sucessório, de tomadas de decisão com base em análise e não nos interesses
pessoais ou familiares amplia as fragilidades e reduz a longevidade das empresas. Tanto que estatísticas dão conta
que 70% destas organizações não sobrevivem à morte do
fundador e apenas 5% chegam à terceira geração.
Os dados acima permitem uma conclusão: a estabilidade
da economia e sustentabilidade do crescimento do PIB de
longo prazo, não dependem somente do governo, mas da
profissionalização da gestão das empresas familiares. Os voos
de galinha podem estar relacionados não só à intervenção estatal e políticas econômicas equivocadas que geram a volatilidade do PIB como também à falta de capacidade das organizações em se manterem por por mais tempo no mercado.
É preciso lembrar como funciona o capital organizacional da economia. Existe um grupo de ativos intangíveis que
norteia as relações de uma determinada empresa para com
seus stakeholders ou agentes de relacionamento (internos e
externos). Ao fechar as portas, a empresa leva consigo toda
uma organização que envolve clientes, funcionários, fornecedores e a comunidade em torno desta organização. Isso
simplesmente desaparece e preencher o vazio deixado é um
processo lento.
Muito se fala da elevada carga tributária brasileira,
corresponde a aproximadamente 35% do PIB. Inegavelmente este é um fardo que reduz a competitividade das
companhias locais, mas também é uma realidade igual a
todas. Diante deste cenário, fica a pergunta: se o ambiente
é arisco e igual para todas, por que muitas empresas dão
certo e o que leva a tantas outras a fecharem as portas?
Neste sentido, há outro dado que se deve ter em mente:
15 empresas familiares brasileiras fazem parte da lista
das 500 maiores empresas do mundo, de acordo com o
ENEF – Encontro de Empresas Familiares.
A diferença está no DNA da organização. Ser familiar não
significa estar isenta de uma gestão profissional. Pelo contrário, as práticas de governança se tornam ainda mais essenciais, abrangendo questões como o controle de risco, regras
para solução de conflitos e planejamento sucessório.
É preciso observar que a governança corporativa em empresas de controle familiar não envolve apenas o âmbito da
separação entre propriedade e gestão, mas também, o âmbito
das relações entre família, patrimônio societário (propriedade) e empresa (gestão). Segundo levantamento do IBGC
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), realizado
em 2019, 68,1% das empresas familiares têm mecanismos
formais para garantir a separação entre o patrimônio da
família e o da empresa. O percentual pode parecer elevado,
mas se olharmos pelo outro lado, observamos que 31,9% das
empresas ainda mesclam o dinheiro da família com dinheiro
da empresa, o que é um erro crasso. Nesta pesquisa, o IBGC
e a PWC ouviram 279 empresas brasileiras de controle familiar de capital fechado.
Outro fator preocupante é que as questões nestas organizações se tornam mais complexas, pois os membros
da família sobrepõem funções dentro da empresa e um
dos principais conflitos está no não alinhamento entre
os objetivos econômicos e objetivos da família. Segundo
o levantamento do IBGC, em 82,1% dos entrevistados
na pesquisa, o diretor-presidente é um membro da(s)
família(s) controladora(s). Além disso, quase metade deles
(46,3%) é da primeira geração. Em 41,6% das empresas,
todos os diretores são membros da família.
Este é outro fator preocupante, pois uma empresa
tipicamente familiar tem maior probabilidade de violar
os elementos nos quais se pauta a tradicional governança
corporativa e, neste caso, sua sobrevivência também é
ameaçada, assim como parte do PIB se perde.
Para evitar conflitos como estes é preciso trazer uma visão
externa, estabelecer regras e controles. Deve-se, simplesmente, virar a chave e pensar na longevidade da empresa, ao
invés de buscar o controle absoluto. A governança corporativa é um processo, uma trilha de longo prazo. Não basta só
adotar algumas medidas para facilitar o acesso ao crédito ou
aumentar o valor da marca na famosa postura “para inglês
ver”, como muitos se comportam por aí.
Tal como uma terapia, adotar a governança requer uma
mudança de essência e o caminho é árduo. Ao mesmo
tempo, a trilha garante a longevidade da companhia e a
sustentabilidade econômica.
Marcos Rodrigues é sócio da MRD Consulting.
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US$ 1,65 bilhão pela
Refinaria Landulpho Alves

LIFT Lab, abre
subscrição para
fornecedores de tecnologia

Oferta do Fundo Mubadala Capital ainda está sujeita à aprovação

A

Petrobras
concluiu a rodada
final da fase vinculante do processo de
venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) e
seus ativos logísticos associados, na Bahia, em que
o fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes,
com presença no Brasil há
anos, apresentou a melhor
oferta final no valor de
US$ 1,65 bilhão. A notícia foi confirmada nesta
segunda-feira (8) pela estatal. Assinatura do contrato
de compra e venda ainda
está sujeita à aprovação
dos órgãos competentes.
O fundo Mubadala Capital é um investidor ativo
e inovador que aloca capital em uma variedade de
ativos, setores e regiões. O
fundo soberano entrou no
Brasil em 2011, com participações em empresas do
grupo X, de Eike Batista.
Apesar da derrocada posterior do empresário, o fundo
se manteve sócio em negócios como o Porto Sudeste,
em Itaguaí (RJ).

Em outubro de 2019, o
Mubadala administrava no
Brasil cerca de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,64
bilhões) investidos em portos, estradas, mineração,
imóveis e entretenimento.
Entre as empresas do portfólio do fundo, incluem-se
líderes globais da indústria
em setores tais como aeroespacial, agronegócio, TIC,
semicondutores, metais e
mineração, tecnologia farmacêutica e médica, energia
renovável e serviços públicos, além do gerenciamento
de diversas holdings financeiras.
Atuação
Sobre a refinaria Landulpho Alves, a companhia
atende principalmente os
estados da Bahia e Sergipe,
além de outros estados das
regiões Norte e Nordeste.
Alguns produtos são ainda
exportados para Estados
Unidos, Argentina e países da Europa. Foi a primeira refinaria nacional de
petróleo. Sua criação, em

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 11 de Março de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO03.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 04 de Março de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ06.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGAS
DE PETROPOLIS E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
CNPJ: 07.772.698/0001-02
ATO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Cargas de Petrópolis e São José do Vale do
Rio Preto, no uso das atribuições que lhe conferidas e, na forma do art. 13
parágrafo 5º do Estatuto desta entidade, CONVOCA todos os associados
em dia com suas obrigações sindicais, para assembleia Geral Ordinária a
ser realizada na sede desta entidade localizada a Rua Doutor Agostinho
Goulão, 32 loja 04 – Correa – Petrópolis – RJ, no dia 22 de fevereiro de
2021, às 14:00 horas em 1ª Convocação, com quórum legal, ou às 14:30
horas em 2ª Convocação, com qualquer número de Delegados presentes,
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Leitura, discussão e
votação da Ata da Assembleia anterior; b) Leitura, discussão e votação,
por escrutínio secreto, de todas as peças que compõem o balanço financeiro relativo ao exercício no período de julho 2019 a dezembro de 2020,
com o parecer do Conselho Fiscal; c) Leitura, discussão e votação, por
escrutínio secreto, da Previsão Orçamentária para o exercício de 2021,
com parecer do Conselho Fiscal; d) Aprovação de atos administrativos e
financeiros. Petrópolis, 10 de fevereiro de 2020.
José Heleno de Souza - Presidente

setembro de 1950, foi impulsionada pela descoberta
do petróleo na Bahia e pelo
sonho de uma nação independente em energia.
Localizada no Recôncavo
Baiano, sua operação possibilitou o desenvolvimento
do primeiro complexo petroquímico planejado do
país e maior complexo industrial do Hemisfério Sul,
o Pólo
Petroquímico de Camaçari.
Nela são refinados, diariamente, 31 tipos de produtos, das mais diversas
formas. Além dos conhecidos GLP, gasolina, diesel
e lubrificantes, a refinaria é
a única produtora nacional
de food grade, uma parafina de teor alimentício utilizada para fabricação de
chocolates, chicletes, entre
outros, e de n-parafinas,
derivado utilizado como
matéria-prima na produção de detergentes biodegradáveis.
“A Petrobras disse ainda
nesta segunda-feira que re-

cebeu propostas vinculantes para venda da Refinaria
Presidente Getúlio Vargas
(Repar), no Paraná, mas
decidiu pelo encerramento
do processo, uma vez que
as condições das propostas apresentadas ficaram
aquém da avaliação econômico-financeira da companhia”.
A estatal disse que iniciará
tempestivamente
novo processo competitivo para essa refinaria. Os
processos
competitivos
para venda da Refinaria
Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do
Sul, Refinaria Isaac Sabbá
(Reman), no Amazonas,
Refinaria Abreu e Lima
(RNEST), em Pernambuco, Refinaria Gabriel
Passos (Regap), em Minas Gerais, Lubrificantes
e Derivados de Petróleo
do Nordeste (Lubnor),
no Ceará, e Unidade de
Industrialização do Xisto
(SIX), no Paraná, continuam em andamento visando
a assinatura dos contratos
de compra e venda.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2021
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO
E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E
PESQUISAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Em cumprimento ao
Art. 605 da CLT, ficam NOTIFICADOS todos os EMPREGADORES das
categorias profissionais de agentes autônomos do comércio e em
empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas, que
prestam serviço no Município do Rio de Janeiro/RJ, devendo as empresas
descontar em favor do SINDAUT - Sindicato dos Empregados de
Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no Município do Rio de Janeiro – CNPJ
nº 27.903.715/0001-00 – Código Sindical nº 913.005.562.878003, a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no art. 578 e seguintes da CLT, de
seus empregados a importância correspondente à remuneração de 01
(um) dia de trabalho na folha de pagamento no mês de março de 2021 (CLT,
art. 580) e recolher os valores descontados através da Guia de
Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, junto a
Caixa Econômica Federal, durante o mês de abril de 2021. O
comprovante de depósito e relação nominal dos empregados com
respectivos salários, funções e valores descontados, deverão ser
remetidos a este Sindicato (CLT, art.583) no prazo de até 30 dias após o
recolhimento (Nota Técnica da SRTE n° 202/2009). O recolhimento após 30
de abril (CLT, art.600) será acrescido de multa de 10% (dez por cento) no
primeiro mês de atraso, acrescida de mais 2% (dois por cento) por mês
subseqüente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária. Registre-se que Assembleia Ordinário realizada
no dia 23/12/2020 autorizou prévia e expressamente o Desconto e
recolhimento da contribuição Sindical, sendo que esta decisão
tem validade para todos os membros das categorias
representadas pelo SINDAUT, nos termos do Artigo 513, 545 a 610,
da CLT, e Enunciado n° 38 da ANAMATRA (Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho). O SINDAUT estará procedendo à
distribuição das Guias de Contribuição Sindical dos empregados referente
ao exercício de 2021. Rio de Janeiro, 08 de Fevereiro de 2021.
Fernando Bandeira – Presidente.

PORTARIA SINDICAL Nº 001 DE 18 de Janeiro de 2021. Nomeia integrantes
representantes da Comissão Eleitoral e dá outras providências. O Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ
73.430.639/0001-80, com sede provisória na Av.: Brás de Pina, 96, 301 –
Parte, Penha, Rio de Janeiro -RJ, CEP: 21.070.032, neste ato representado
por seu presidente, o Sr. João Luis de Souza, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 28, inciso X , do Estatuto, resolve: CONSIDERANDO a
necessidade de dar transparência às eleições sindicais que serão realizadas no dia 11 de março de 2021; CONSIDERANDO, ainda, a necessidade
em que o processo eleitoral seja conduzido respeitando os servidores
interessados em disputar a eleição e dentro nas normas estatutárias e o
Regulamento Eleitoral Eleições Sindicais 2021. RESOLVE: NOMEAR, a
Comissão Eleitoral do processo de eleição da Diretoria Executiva, dos
cargos de diretores, do Conselho Fiscal, e suplente será composta pelos
seguintes membros: PRESIDENTE: Christiano Ezequiel Charupá Neto, SECRETÁRIO: Luiz Claudio dos Santos, MEMBRO DA COMISSÃO: Luiz Claudio Nunes Art. 1º – É vedado aos integrantes da Comissão Eleitoral ser
votados para cargos na diretoria do Sisguario. Art. 2º – A Comissão Eleitoral se extinguirá quando do encerramento do processo eleitoral para o qual
foi designada. Art. 3º – Compete à Comissão Eleitoral: I – Coordenar o
processo eleitoral; II – Publicar o edital de Convocação das eleições do
sisguario; III - Solicitar a listagem dos Associados do Sisguario aptos a
votar e serem votados; IV – Proceder às inscrições das chapas e divulgálas; V – Receber e julgar os recursos e impugnações interpostos; VI –
Conduzir a votação, promover a contagem dos votos e divulgar o resultado da eleição; VII – Redigir as atas bem como outros documentos referentes ao processo eleitoral; VIII – Cumprir as determinações do Estatuto e
Regulamento Eleitoral; IX- Publicar portarias, resoluções para dirimir qualquer divergência que surgir. Esta portaria entrará em vigor na data da sua
publicação. Rio e Janeiro (RJ) 09 de fevereiro de 2021.
João Luis de Souza, Presidente do Sisguario.

Estão abertas até o próximo dia 19 as subscrições
para fornecedores de tecnologia que queiram participar
do LIFT Lab (Laboratório
de Inovações Financeiras e
Tecnológicas) 2021, informou em nota o Banco Central nesta segunda-feir. O
LIFT é um laboratório de
pesquisa aplicada – colaborativo e virtual.
“O LIFT tem como objetivo fomentar projetos
de pesquisa de inovação
tecnológica relacionados à
indústria financeira e às atividades de supervisão e regulação exercidas pelo Banco Central com o objetivo
de introduzir mecanismos
de aprimoramento e inovação”, explica o texto do regulamento.
Os interessados devem
oferecer recursos e suporte

tecnológico gratuitos para apoiar os projetos selecionados no novo ciclo. A
quarta edição do LIFT Lab
é aberta a toda a sociedade.
Os temas dos projetos deverão estar alinhados com a
Agenda BC#.
Quem quiser participar
devem enviar um e-mail
para lift@bcb.gov.br, com
manifestação de interesse e
concordância com o regulamento até o próximo dia 19,
com a carta de serviços das
tecnologias e os recursos que
serão disponibilizados.
Os laboratórios virtuais
serão disponibilizados para o desenvolvimento de
protótipos funcionais das
propostas selecionadas. Os
participantes poderão desenvolver os protótipos e
casos de uso aprovados pelo Comitê nesse ambiente.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 8 de fevereiro de 2021
1. Data, Horário e Local: No dia 8 de fevereiro de 2021, às 16:00 horas,
reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile
Tech S.A. (“Companhia”) na sede da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, sala 1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Francisco Tosta
Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos
Ripper e Lars Boilesen. 3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Pedro Santos Ripper. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) fixação e a justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação de Ações
no exterior (“Oferta”); (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de novas
ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e no artigo 7º, §2º do Estatuto Social
da Companhia; (iii) aprovação da homologação do aumento de capital social
da Companhia; (iv) aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral
da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia; (v) aprovação do
prospecto definitivo e do final offering memorandum a serem utilizados na
Oferta; e (vi) autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários para
a implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificação de atos já praticados para a realização da Oferta. 5. Deliberações:
Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, por
unanimidade, as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a fixação do preço de
emissão de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por Ação objeto da Oferta (“Preço
por Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de
coleta de intenções de investimento conduzido por instituições junto a investidores institucionais, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução
CVM 400/2003”) (“Coordenadores da Oferta”), nos termos do “Contrato de
Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile Tech S.A.” (“Contrato de Colocação”) e no
exterior, pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Morgan Stanley & Co. LLC,
pela XP Investments US, LLC e pelo Itau BBA USA Securities, Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), nos termos do “Placement Facilitation Agreement” (“Contrato de Colocação Internacional”), em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM
400/2003 (“Procedimento de Bookbuilding”), justificando-se a escolha do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do
artigo 170 da Lei da Sociedades por Ações, tendo em vista que tal preço não
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o
valor de mercado das Ações a serem subscritas e/ou adquiridas foi aferido
com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo
qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição
de Ações no contexto da Oferta; 5.2. Aprovar em decorrência da deliberação
tomada no item (i) acima, o aumento do capital social da Companhia, dentro
do limite do seu capital autorizado, no montante de R$ 1.094.117.684,00 (um
bilhão, noventa e quatro milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e oitenta
e quatro reais), o qual passará de R$ 183.391.038,55 (cento e oitenta e três
milhões, trezentos e noventa e um mil, trinta e oito reais e cinquenta e cinco
centavos), para R$ 1.277.508.722,55 (um bilhão, duzentos e setenta e sete
milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e
cinco centavos), mediante a emissão de 49.732.622 (quarenta e nove milhões, setecentas e trinta e duas mil e seiscentas e vinte e duas) novas ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando o número de ações de emissão da Companhia de
41.176.470 (quarenta e uma milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentas
e setenta) ações ordinárias, para 90.909.092 (noventa milhões, novecentas
e nove mil, noventa e duas) ações ordinárias, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
e nos termos do artigo 7º, §2º do Estatuto Social da Companhia. Aprovar,
ainda, que as novas ações ordinárias emitidas, nos termos da deliberação
tomada neste item, terão os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às demais ações ordinárias da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a
ser declarados pela Companhia a partir da publicação do “Anúncio de Início
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
da Bemobi Mobile Tech S.A.”; 5.3. Em face da verificação da subscrição da
totalidade das Ações objeto da Oferta, homologar o aumento do capital da
Companhia no montante de R$ 1.094.117.684,00 (um bilhão, noventa e quatro milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), mediante a emissão de 49.732.622 (quarenta e nove milhões, setecentas e trinta e duas mil, seiscentas e vinte e duas) novas ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal; 5.4. Face à homologação do
aumento de capital objeto da deliberação dos itens 5.2 e 5.3 acima, aprovar,
ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de
capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.277.508.722,55 (um bilhão, duzentos e setenta e sete milhões,
quinhentos e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco
centavos), dividido em 90.909.092 (noventa milhões, novecentas e nove mil
e noventa e duas) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.”; 5.5. Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; e 5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia
a tomar todas as providências, celebrar todos os documentos relacionados à
Oferta, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Contrato de Colocação; (b) o
Contrato de Colocação Internacional; (c) “Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile Tech S.A.”; (d) “Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias da Bemobi
Mobile Tech S.A.”; e (e) “Contrato de Prestação de Serviços da B3 – Oferta
Pública de Ações – ICVM 400 (Primária e Secundária)”; que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como a assumir todas
as obrigações estabelecidas nos referidos documentos, e praticar todos os
atos necessários para a implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificar todos os atos já praticados para realização da
Oferta. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos
fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen
(presidente); Pedro Santos Ripper (secretário). Conselheiros presentes:
Francisco Tosta Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani,
Pedro Santos Ripper e Lars Boilesen. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2021. Mesa: Lars Boilesen - Presidente, Pedro Santos Ripper - Secretário.
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JOÃO FORTES - RESULTADOS DE 2019
1. Recuperação Judicial. Em 27 de abril de 2020, a João Fortes ajuizou, em conjunto com parte de suas sociedades
controladas, um pedido de recuperação judicial perante a Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A medida
contribui para a reestruturação da companhia que se tornou necessária a partir dos efeitos da crise que atingiu o mercado
imobiliário nos últimos anos e pelo recente impacto que a pandemia do coronavírus teve na atividade econômica do
país. O referido pedido foi deferido no dia 11 de maio de 2020 e, no dia 01 de junho de 2020, foi publicado o edital
para dar conhecimento aos credores do deferimento do pedido. Desde então, a companhia já passou por importantes
marcos no processo: i. No dia 30 de junho de 2020 foi publicada a 1ª relação de credores da companhia. Tal publicação
abriu o prazo para fase administrativa de verificação de créditos, e após avaliação dos créditos pelo administrador
judicial em atividade, a empresa Preserva-Ação Adminitração Judicial Ltda, foi elaborada nova lista de credores,
publicada no dia 15 de setembro de 2020. ii. No dia 27 de julho de 2020 foram protocolados 9 planos de recuperação
judicial, 8 referentes a dívidas protegidas em empreendimentos com patrimônio afetado e 1 plano consolidado para as
demais recuperandas e suas dívidas. O edital dos planos foi publicado no dia 15 de setembro de 2020, dando assim
início ao prazo para objeções aos planos de recuperação judicial. iii. Foram apresentadas objeções de credores ao
plano proposto pela companhia, e a companhia segue negociando com credores para seguir para a convocação das
Assembleias Gerais de Credores, cuja data ainda será estipulada. iv. Paralelamente, no dia 30 de setembro de 2020
houve julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A a respeito do tratamento do patrimônio
de afetação na recuperação judicial. Após julgamento, foram interpostos embargos de declaração pela recuperanda a
respeito da referida decisão judicial, os quais aguardam julgamento. A definição acerca dos embargos de declaração
será fundamental para a definição do tratamento do patrimônio de afetação na recuperação judicial, e portanto, poderá
resultar na alteração dos planos de recuperação judicial e tratativas com os credores. v. Em 10 de dezembro de 2020
foi determinada a prorrogação do Stay Period, período de suspensão das execuções judiciais contra das recuperandas,
Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Ativo
Reapresentado
Reapresentado
Notas 31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
3.349
3.974
9.610
15.733
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 5.5
3
65
Contas a receber
7
24.610
37.864
160.761
234.416
Imóveis a comercializar
8
22.158
26.730
880.571
1.128.088
Valores a receber de partes relacionadas
16
34.014
55.801
34.264
63.477
Impostos e contribuições a compensar
3.335
5.908
9.264
11.643
18.400
33.544
63.847
79.554
Outros ativos
9
105.866
163.821 1.158.320
1.532.976
Não circulante
Ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado
5.5
871
4.511
Contas a receber
7
5.165
5.918
25.153
30.246
Contas a receber por alienação de investimento
2.636
2.636
2.636
2.636
Imóveis a comercializar
8
9.205
9.196
112.844
186.492
Valores a receber de partes relacionadas
16
330.215
338.279
815
815
2.163
2.170
Depositos judiciais
21
347.221
356.029
144.482
226.870
Investimentos
10
755.384
924.507
4.931
3.092
Propriedades para investimento
11
17.464
17.924
Imobilizados
12
4.109
2.377
5.842
4.308
328
208
21.480
21.322
Intangíveis
13
759.821
927.092
49.717
46.646
1.107.042
1.283.121
194.199
273.516
1.212.908
1.446.942 1.352.519
1.806.492
Total do ativos
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
14
118.111
140.738
444.082
494.164
Debêntures
15
60.958
53.615
60.958
53.615
Fornecedores
15.434
12.913
59.233
58.405
Contas a pagar por aquisição de imóveis
17.1
43.296
91.429
63.777
116.823
Adiantamentos de clientes
18
20.728
20.736
Salários e encargos sociais
1.367
360
4.562
2.102
Imposto de renda e contribuição social a pagar
15.193
8.668
Demais tributos e contribuições a pagar
20
12.867
11.434
62.026
45.872
Valores a pagar para partes relacionadas
16
98.985
100.981
120.384
110.401
Provisão para garantia de obras
22
2.650
3.410
Programa de recuperação fiscal
17
599
615
Provisão para rescisões a pagar
23
7.129
5.895
201.578
199.074
Obrigação pela aquisição de direitos de uso
450
450
5.415
5.731
28.240
31.393
Outros passivos
25
364.012
423.113 1.084.460
1.145.278
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
14
14.159
27.830
63.597
72.024
Debêntures
15
250.000
240.000
Valores a pagar para partes relacionadas
16
372.672
241.525
Contas a pagar por aquisição de imóveis
17.1
24.708
28.908
Imposto de renda e contribuição social diferidos
19.1
50.980
61.671
63.738
76.367
Demais contribuições sociais diferidas
1.269
1.916
3.666
4.347
Programa de Recuperação Fiscal
1.244
1.393
2.700
2.912
Provisão para contingências
21
19.950
17.288
116.999
102.661
Provisão para garantia de obras
22
4.431
6.703
Provisão para passivo a descoberto de
controladas
10
295.212
230.461
3.118
Adiantamentos de clientes
18
2.588
2.605
Indenizações a pagar
24
21.589
19.468
265.114
259.406
Obrigação pela aquisição de direitos de uso
1.669
1.669
5.357
6.072
Outros passivos
25
1.028.744
841.552
557.685
562.005
Patrimônio líquido/ (Passivo a Descoberto)
27.1/27.2 2.103.387
2.103.387 2.103.387
2.103.387
Capital social
Ações em tesouraria
27.2
(12.058)
(12.058)
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.011)
(1.011)
(1.011)
(1.011)
(2.282.224)
(1.908.041) (2.282.224)
(1.908.041)
Prejuízos acumulados
(179.848)
182.277 (179.848)
182.277
- (109.778)
(83.068)
Participação dos não controladores
(179.848)
182.277 (289.626)
99.209
Total do patrimônio líquido/ (Passivo a descoberto)
Total do passivo e do patrimônio líquido/ (Passivo
1.212.908
1.446.942 1.352.519
1.806.492
a descoberto)
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de Reais)
Atribuível aos acionistas da controladora
Ajuste
de ava- Ações
liação
em
Capital patri- tesousocial monial
raria

ParticipaTotal do
ção dos Patrimônio
acionistas
líquido/
não con- (Passivo a
Total troladores Descoberto)

Prejuízos
Demonstração das mutações do patriacumulamônio líquido / (Passivo a Descoberto)
dos
Saldos ajustados em 1 de janeiro
de 2018
1.851.386 (1.011) (12.058) (1.487.336) 350.981
(9.666)
341.315
Operações com acionistas não
controladores
- (44.552)
(44.552)
Transação de Capital com os acionistas
Aumento de capital
252.001
- 252.001
252.001
- (420.705) (420.705) (28.850)
(449.555)
Prejuízo líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
2.103.387 (1.011) (12.058) (1.908.041) 182.277 (83.068)
99.209
(Reapresentado)
Operações com acionistas não
controladores
(4.884)
(4.884)
Transação de Capital com os acionistas
Venda de ações em tesouraria
- 12.058
12.058
12.058
- (374.183) (374.183) (21.826)
(396.009)
Prejuízo líquido do exercício
2.103.387 (1.011)
- (2.282.224) (179.848) (109.778)
(289.626)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas são partes integrantes das demostrações contábeis individuais e consolidadas
Demonstração do Valor Adicionado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Demonstração do valores adicionados
Reapresentado
Reapresentado
01/01/2019 a 01/01/2018 a 01/01/2019 a 01/01/2018 a
Receitas
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Incorporação, revenda de imóveis e prestação de
serviços
2.674
6.784
182.444
265.212
Outras receitas operacionais
2.733
2.509
2.876
2.968
5.407
9.293
185.320
268.180
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos
serviços prestados
(6.245)
(10.343)
(263.286)
(310.347)
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros
(21.641)
(9.707)
(40.191)
(65.488)
Outras despesas operacionais
(26.006)
(39.188)
(66.660)
(235.155)
(2.669)
105.781
(12.507)
19.189
(Despesas) com provisões e reversão de provisões
(56.561)
46.543
(382.644)
(591.801)
Valor Adicionado Bruto (Negativo)
(51.154)
55.836
(197.324)
(323.621)
Retenções:
(863)
(757)
(1.497)
(1.414)
Depreciação e amortização
Valor adicionado (Negativo) líquido produzido pela
Companhia
(52.017)
55.079
(198.821)
(325.035)
Valor adicionado recebido em transferência
Perda de equivalência patrimonial
(291.997)
(451.806)
(63.941)
(30.484)
10.281
17.821
14.549
42.230
Receita financeiras
(281.716)
(433.985)
(49.392)
11.746
(333.733)
(378.906)
(248.213)
(313.289)
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
7.087
8.287
19.155
27.243
Honorários da administração
636
829
1.277
2.282
Impostos, taxas e contribuições
Federais
(11.095)
19.003
3.061
30.931
Municipais
501
352
Remuneração capital de terceiros
Juros
43.822
12.616
123.802
74.363
Aluguéis
1.064
1.095
(374.183)
(420.705)
(396.009)
(449.555)
Prejuízo Líquido do exercício
(333.733)
(378.906)
(248.213)
(313.289)
Valor adicionado distribuído
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

até a advento da assembleia geral de credores. É de suma importância para a João Fortes adequar seu capital de giro
em prol da continuidade de seus negócios e do sucesso da recuperação judicial. Nesse contexto a Companhia firmou
carta proposta com potencial investidor referente a um financiamento de até R$ 40.000.000,00. A fim de dar publicidade
à referida proposta emitimos fato relevante, alinhado com petição nos autos da recuperação judicial, com as principais
informações da operação, permitindo que possíveis interessados em propostas alternativas pudessem se manifestar.
A operação está em processo de diligência e sujeita à aprovação do Juízo da recuperação judicial. A administração
acredita que o processo de recuperação judicial é a melhor solução para a readequação da estrutura de capital e da
liquidez da Companhia, viabilizando a continuidade da empresa. A implementação do plano de recuperação judicial
apresentado permitirá a estabilização do fluxo de caixa, manutenção das operações diárias e viabilizará a entrega das
obras em andamento e novos lançamentos. A João Fortes segue alinhando agendas com seus principais credores
e stakeholders até que seja possível a convocação da Assembleia Geral de Credores. 2. Atraso na emissão das
demonstrações financeiras. Após a entrega das informações trimestrais de 2019 pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes (“PwC”), esses auditores informaram que não teriam condições de terminar o trabalho de
auditoria dos relatórios atrasados no cronograma anteriormente definido. A partir dessa reunião, a administração contratou
a RSM Brasil Auditores Independentes para fazer a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da João Fortes Engenharia - em Recuperação Judicial e suas controladas dos exercícios findos em 2019 e 2020 e
as revisões trimestrais das informações financeiras dos trimestres findos em 31/03/2020, 30/06/2020 e 30/09/2020,
elaboradas de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo IASB e práticas contábeis
adotadas no Brasil. Foi definido conjuntamente um cronograma para a entrega dos relatórios atrasados e acreditamos
que todas as informações atrasadas estarão divulgadas para os acionistas e mercado na maior brevidade possível.
Administração da João Fortes Engenharia
Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Reapresentado
Reapresentado
01/01/2019 a
01/01/2018 a 01/01/2019 a
01/01/2018 a
Demonstrações dos resultados
Notas 31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Receitas e custos de atividade imobiliária
Receita líquida das vendas e das prestações
de serviços
29
3.057
5.986
174.756
258.810
Custo dos produtos vendidos e dos serviços
prestados
29
(6.414)
(10.484)
(265.659)
(318.012)
Prejuízo bruto
29
(3.357)
(4.498)
(90.903)
(59.202)
Receitas (despesas/ perdas) operacionais
Comerciais
30.1
(6.946)
(10.554)
(20.702)
(43.779)
Gerais e administrativas
30.2
(23.113)
(9.950)
(39.042)
(46.078)
Outras despesas operacionais
31
(28.675)
66.594
(79.169)
(215.967)
Outras receitas operacionais
31
2.733
2.509
2.876
2.968
Perdas de Equivalência patrimonial
10
(291.997)
(451.806)
(63.941)
(30.484)
(347.998)
(403.207)
(199.978)
(333.340)
Prejuízo operacional antes do resultado
financeiro e das participações societárias
(351.355)
(407.705)
(290.881)
(392.542)
Resultado financeiro
Despesas financeiras
32
(43.822)
(12.616)
(123.802)
(74.363)
Receitas financeiras
32
10.281
17.821
14.549
42.230
32
(33.541)
5.205
(109.253)
(32.133)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(384.896)
(402.500)
(400.134)
(424.675)
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício corrente
19.2
(7.890)
(10.950)
Diferidos
19.2
10.713
(18.205)
12.015
(13.930)
10.713
(18.205)
4.125
(24.880)
Prejuízo líquido do exercício
(374.183)
(420.705)
(396.009)
(449.555)
Atribuível a
Acionista Controlador da Companhia
(374.183)
(420.705)
(374.183)
(420.705)
Participação dos Acionistas não controladores
(21.826)
(28.850)
(374.183)
(420.705)
(396.009)
(449.555)
Prejuízo líquido por ação (básico e diluído) do
capital social
33
(3,5567)
(2,0307)
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Demonstração de Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Reapresentado
Reapresentado
01/01/2019 a 01/01/2018 a 01/01/2019 a 01/01/2018 a
Demonstração dos resultados abrangentes
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Prejuízo Líquido do período
(374.183)
(420.705)
(396.009)
(449.555)
Resultado abrangente total
(374.183)
(420.705)
(396.009)
(449.555)
Atribuível a
Acionista Controlador da Companhia
(374.183)
(420.705)
(374.183)
(420.705)
Participação dos Acionistas não controladores
(21.826)
(28.850)
(374.183)
(420.705)
(396.009)
(449.555)
As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Reapresentado
Reapresentado
01/01/2019 a 01/01/2018 a 01/01/2019 a 01/01/2018 a
Demonstração dos fluxo de caixa
31/12/2019
31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(384.896)
(402.500)
(400.134)
(424.675)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa
Perda na alienação de participação
1.027
1.027
Depreciação e amortização
863
757
1.497
1.414
Reversão de provisão para contingências
(12.044)
(130.974)
(19.495)
(260.737)
Perda na equivalência patrimonial
291.997
451.806
63.941
30.484
Juros provisionados
41.922
63.727
150.517
141.570
Pis e cofins diferidos
(647)
(18.408)
(681)
(15.625)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
22
85.052
(614)
86.667
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
(62.783)
50.487
(204.969)
(439.875)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
14.007
38.282
78.748
486.817
Imóveis a comercializar
(322)
6.855
321.165
(207.163)
Impostos e contribuições a compensar
2.573
528
2.379
(5.279)
Gastos com vendas a propriar
(23)
(142)
(1.689)
Outros ativos
15.144
(320)
15.849
8.458
Fornecedores
2.521
211
828
1.188
Contas a pagar por aquisição de imóveis
(48.133)
33.837
(57.246)
15.546
Salários e encargos sociais
1.007
(491)
2.460
(2.437)
Tributos a pagar
1.267
(7.520)
15.926
(49.630)
Provisões
15.940
22.813
30.808
26.291
Adiantamentos de clientes
(808)
(25)
(17.260)
Indenizações a pagar
3.790
19.056
9.881
230.076
Outros passivos
134
(11.038)
(3.356)
77.853
(54.855)
151.869
212.306
122.896
Caixa utilizado nas operações
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos
(8.904)
(12.427)
(56.706)
(54.154)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.365)
(5.826)
(63.759)
139.442
154.235
62.916
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Aumento) / Redução dos investimentos
(152.916)
(228.345)
(62.662)
72.748
(Aumento) da propriedade para investimento
(18.384)
(Aumento) / Redução de bens do ativo imobilizado e do
intangível
(2.715)
(310)
(2.729)
824
Ativos financeiros e instrumentos financeiros
40
3.641
1.664
Valor (concedido) pela alienação de investimentos
(83)
(83)
Dividendos recebidos (Pagos)
672
(17.718)
Mútuos recebidos de controladas
138.539
70.805
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento
(16.420)
(175.611)
(61.750)
56.769
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
De terceiros
Amortização de empréstimos e financiamentos
(62.573)
(68.108)
(156.041)
(215.739)
Ingressos de empréstimos e financiamentos
600
5.232
1.064
31.301
Debêntures
10.000
(215.060)
10.000
(215.060)
Dos acionistas/partes relacionadas
Aumento de capital
252.001
252.001
Venda de ações em tesouraria
12.058
12.058
Dividendos recebidos
7.275
(Concessão) de empréstimos com outras partes relacionadas
119.469
61.084
39.195
49.614
Outros movimentos na participação de não controladores
(4.884)
(44.552)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
79.554
35.149
(98.608)
(135.160)
(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
(625)
(1.020)
(6.123)
(15.475)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.974
4.994
15.733
31.208
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3.349
3.974
9.610
15.733
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Notas Explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas Exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional. A João Fortes Engenharia S.A. é uma sociedade anônima constituída em 28 de setembro de
1957, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e filiais em Brasília e Salvador. A Companhia
possui capital aberto desde 1973 e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BM&FBOVESPA S.A. - sob o código JFEN3. A João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”) tem como objetivo social:
a) a indústria de construção civil; b) a elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia civil, a execução
de trabalhos e a prestação de quaisquer serviços de engenharia civil; c) a elaboração de estudos e projetos e a execução de serviços em geral de engenharia elétrica, engenharia hidráulica, de irrigação, de saneamento e de engenharia
agronômica; d) as incorporações imobiliárias e a comercialização de imóveis; e) o planejamento, implantação e a comercialização de loteamentos, condomínios horizontais, residenciais, comerciais ou industriais; f) a administração e a
locação de bens imóveis próprios; h) assunção de suas responsabilidades sociais e ambientais diante da sociedade e
de seu público alvo; e i) tudo o mais que se fizer necessário para perfeita realização dos referidos objetivos. As sociedades controladas, criadas com o propósito específico de desenvolver o empreendimento, de forma isolada ou em conjunto com outros parceiros, em sua maioria, compartilham as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais
da Companhia. A deterioração do ambiente de negócios e a situação política e econômica vivida pelo país, caracterizados por alta de juros, aliados à queda na atividade econômica e o baixo nível de investimento, são fatores que contribuíram para queda nas vendas e aumento de distratos, levando a uma elevação das despesas financeiras e do fluxo de
caixa requerido ao serviço da dívida. Consequentemente, a Companhia apresentou prejuízo de R$374.183 na controladora e R$396.009 no consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (R$420.705 na controladora e R$
449.555 no consolidado 31 de dezembro de 2018). Como consequência dos fatores acima mencionados, a Companhia
apresenta um capital circulante líquido e um patrimônio líquido negativo (Passivo a descoberto), esta somente para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Portanto, com o objetivo de readequar a estrutura de capital, equilibrando
os passivos com os ativos disponíveis, tanto no curto quanto no longo prazo, no dia 27/04/2020, a Companhia entrou
com um pedido de recuperação judicial que foi deferido no dia 11/05/2020. Os passivos incluídos na recuperação judicial
serão reestruturados, com novos prazos e condições de pagamento, de acordo com o plano de recuperação judicial,
que será votado em assembleia geral de credores. Vide nota 36, referente ao processo de recuperação judicial da Companhia. No decorrer do ano de 2018 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou uma
geração de caixa negativa, devido ao volume de amortizações de empréstimos e juros de empréstimos ocorridos no
exercício. A Companhia gerenciou sua necessidade de liquidez através da obtenção de empréstimos com partes relacionadas e da renovação e alongamento de operações existentes. Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. A emissão destas demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria em 05 de fevereiro de 2021. 2 Apresentação das demonstrações
contábeis e resumo das principais práticas contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em
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todos os exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações contábeis individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são publicadas juntas com as demonstrações contábeis consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs) e também de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária do Brasil, como aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais consideram, adicionalmente, a orientação contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre aplicação CPC 47 (IFRS15) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no
Brasil com referência aos aspectos de transferência de controle na venda de unidades imobiliárias. Essas práticas
contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 2.2. Base de preparação
das demonstrações contábeis. Em 04 de fevereiro de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e autorizou sua divulgação. As demonstrações
contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir os ativos financeiros mensurados ao valor justo tendo como contrapartida o resultado do exercício. A preparação das demonstrações
contábeis requer o uso de estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. As demonstrações contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes ao custo orçado total dos empreendimentos, seleção das vidas úteis do
ativos imobilizados e de intangíveis, além da determinação de provisões para tributos e contingências e outras similares,
cujos resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. Aquelas áreas que requerem maior nível
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota Explicativa nº3. As demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações contábeis. (i) Demonstrações contábeis individuais. As demonstrações contábeis individuais, identificadas como “controladora”, foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), referendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e são divulgadas em
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações contábeis individuais da Companhia não
são consideradas em conformidade com o International Financial Reporting Standards (IFRS), uma vez que consideram
a capitalização de juros sobre os ativos qualificáveis das investidas nas demonstrações financeiras da controladora.
Pelo fato de não haver diferença entre os patrimônios líquidos e os resultados da controladora e consolidado, a Companhia optou por apresentar essas informações individuais e consolidadas em um único conjunto. (ii) Demonstrações
contábeis consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), referendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Especificamente as demonstrações contábeis consolidadas estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 - Receita de contratos com clientes (IFRS 15). 2.3. Consolidação. (i) Demonstrações contábeis consolidadas. As seguintes políticas contábeis são
aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas. a. Controladas. Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto
(capital votante). Nas sociedades em que a Companhia detém menos de 50% do capital votante, acordos garantem à
Companhia direito de veto em decisões que afetem significativamente os negócios da sociedade, garantindo-lhe o controle, as quais são consolidadas de forma integral à participação societária nessas sociedades. As controladas são
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir
da data em que o controle termina. A Controladora usa o método de contabilização da aquisição para contabilizar as
combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos
transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida
inclui o valor justo de algum ativo ou passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos
identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Controladora reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor
justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora a ser reconhecida é determinada
em cada aquisição realizada. O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial, anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação do grupo de ativos líquidos
identificáveis adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que o valor
justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado
do exercício. Transações entre Companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação
forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas
e as suas demonstrações contábeis ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos dados financeiros
a serem consolidados com as políticas adotadas pela Controladora. b. Transações e participações não controladoras.
A Companhia trata as transações com participações não controladoras como transações com proprietários de ativos da
Companhia. Para as compras de participações não controladoras, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a
parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou
perdas sobre alienações de participações não controladoras também são registrados no patrimônio líquido. Quando a
Companhia deixar de ter o controle, qualquer participação retida na entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo
a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. c. Consolidação. Na consolidação foram eliminadas as parcelas
correspondentes aos saldos dos ativos e passivos, bem como as receitas e despesas decorrentes de transações entre
as sociedades. Transações entre Companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas e as suas demonstrações financeiras ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos dados
financeiros a serem consolidados com as políticas adotadas pela controladora. Para as sociedades controladas sob
controle conjunto (“joint ventures”), as informações não são consolidadas, sendo os respectivos investimentos mensurados pelo método de equivalência patrimonial. Diferenças de práticas contábeis entre as controladas e a controladora,
quando aplicável, são ajustadas às práticas contábeis da controladora, para fins de registro do resultado de equivalência
patrimonial na controladora, como também para fins de consolidação. As demonstrações contábeis consolidadas compreendem as demonstrações contábeis da João Fortes Engenharia S.A. e de suas sociedades controladas (individualmente ou criadas para propósitos específicos de administração de empreendimentos imobiliários), conforme detalhado
na nota explicativa 10. (ii) Demonstrações contábeis individuais. Nas demonstrações contábeis individuais, preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contábeis individuais quanto nas demonstrações
contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.
2.4. Apresentação de informação por segmento. As informações por segmentos operacionais são apresentadas de
modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos
operacionais, é a Diretoria-Executiva responsável inclusive pela tomada das decisões estratégicas da Companhia. 2.5.
Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada uma das empresas da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua
(“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que
é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Consolidado. 2.6. Reapresentação de
saldos comparativos. As demonstrações contábeis da Companhia de 31 de dezembro de 2018 auditadas estão sendo
reapresentadas em consonância com o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção
de Erros. 2.6.1 Reapresentação de saldos de 31 de dezembro de 2018. Os valores referentes os balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2018 e de 1º de janeiro de 2018 (saldo de abertura), cujas demonstrações contábeis de
2018 foram originalmente arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 17 de maio de 2019 e posteriormente reemitida pela BDO RCS Auditores Independentes com data de 02 de outubro de 2020, com abstenção de opinião, de forma a demonstrar os ajustes contábeis decorrentes dos assuntos descritos a seguir, que motivaram a reapresentação dessas demonstrações contábeis: a) Adoção ao CPC 47/ IFRS 15. O CPC47 / IFRS 15 apresentou novos
requisitos para a mensuração e o momento de reconhecimento de receita. Sua adoção é obrigatória para os exercícios
sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018. Adicionalmente, o Ofício CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018 emitido pela área
técnica da CVM, estabeleceu procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de
certos tipos de transações oriundas de contratos de compra e venda de unidades não concluídas nas entidades de incorporação imobiliária brasileira. Ao final do exercício de 2018, a Companhia não refletiu em suas demonstrações contábeis tais efeitos em decorrência da adoção do CPC 47 / IFRS 15 e demais requisitos contábeis descritos no referido
Ofício da CVM. Em relação aos distratos de venda, a Companhia reavaliou os termos formais dos seus contratos com
seus clientes. Tendo em vista tratar-se de fenômeno comum no segmento de incorporação imobiliária, especialmente
em um ambiente econômico recessivo, a Companhia estimou a probabilidade da ocorrência de distrato por parte dos
compradores e suas consequências financeiras para todos os contratos com os clientes. Os efeitos destes ajustes
contábeis no saldo do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018 estão resumidos na tabela abaixo:
Consolidado
Descrição
01/01/2018
31/12/2018
Contas a receber
(174.835)
99.447
Imóveis a comercializar
218.718
(97.328)
Impostos diferidos ativos
5.501
(5.501)
Total do impacto no ativo, líquido
49.384
(3.382)
Rescisões a pagar
191.578
(89.661)
Adiantamentos de clientes
(5.068)
(125)
Impostos diferidos passivos
(477)
(2.097)
Total do impacto no passivo, líquido
186.033
(91.883)
Ajustes atribuíveis a acionistas da controladora
(133.208)
84.624
Ajustes atribuíveis a acionistas não controladores
(3.441)
3.877
Total do Patrimônio líquido
(136.649)
88.501
Receita líquida das vendas
186.774
Custo dos produtos vendidos
(97.328)
IR e CS diferidos
(4.467)
Provisão para perda de contas a receber de clientes
3.522
Total do impacto no resultado, líquido
88.501
b) Ajuste contábil no saldo da provisão de estimativa de créditos de liquidação duvidosa. A Companhia revisou
as bases de contas a receber de 31 de dezembro de 2018 e identificou a necessidade de complementar a provisão de
estimativa de créditos de liquidação duvidosa em R$2.266 (consolidado). c) Despesas com unidades imobiliárias
disponíveis para venda. Os saldos de outros passivos com contas a pagar de despesas com unidades disponíveis
para venda, apresentados no passivo circulante em 31/12/2018, foram ajustados para refletir a provisão de despesas
com IPTU/ ITBI de unidades concluídas e em estoque que estão disponíveis para venda. Os efeitos destes ajustes no
saldo do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018 são de R$2.469 (controladora) e R$8.894 (consolidado). d)
Ajuste contábil no saldo de indenizações a pagar. Os saldos de indenizações a pagar, apresentados no passivo
não circulante em 31/12/2018, foram ajustados devido a Companhia ter identificado a necessidade de complementar
o contas a pagar de valores adicionais de indenizações, resultantes do resultado desfavorável de processos contingentes cíveis e trabalhistas as quais a Companhia está envolvida em R$6.432 (controladora) e R$28.750 (consolidado). e) Ajuste contábil no saldo de provisão para desvalorização de estoques. A Companhia revisou as bases
de provisão para desvalorização de estoques e identificou que em 31/12/2018 a provisão para desvalorização de
estoques estava errada (superavaliada) em uma de suas controladas, gerando assim uma reversão de provisão em
um montante de R$14.959 (consolidado). f) Ajuste Contábil no saldo da provisão para contingências. Em 31 de
dezembro de 2018, a Companhia revisou os conceitos contábeis em relação a provisão para contingências cíveis
relacionadas a rescisão de promessas de compra e venda e trabalhistas, referentes a indenizações de prestadores
de serviços, e identificou que o registro destas provisões estavam sendo inteiramente assumidos pela controladora,
quando deveriam ser efetuadas diretamente nas empresas controladas, ainda que os recursos utilizados no reembolso sejam oriundos de aportes efetuados por ela. Desta forma, a Companhia registrou uma reversão de R$104.969
(controladora). Este montante foi acrescido à provisão para contingências das controladas, juntamente com um complemento de R$11.696, referente a atualização de prognósticos de perda, produzindo um ajuste total de R$116.665
(consolidado). g) Ajuste contábil no saldo de impostos diferidos sobre contingências. Em 31/12/2018 o saldo
de impostos diferidos não refletia o efeito do registro adicional das provisões para contingências efetuado nessa
data. O estorno da provisão para contingências na controladora e o complemento dessa provisão no consolidado,
provocaram, consequentemente um ajuste contábil no saldo de impostos diferidos no montante de R$22.953 (controladora) e R$23.846 (consolidado). 2.6.2 Ajustes Contábeis de Eventos Subsequentes ao exercício de 31 de dezembro de 2018. As demonstrações contábeis da Companhia de 31/12/2018 estão sendo reapresentadas devido a
existência de ajustes decorrentes de eventos subsequentes ao exercício contábil a que se referem, em consonância
contido no CPC 24 – Evento Subsequente. Os valores referentes aos balanços patrimoniais levantados nessa data,
estão sendo ajustados em decorrência dos seguintes assuntos: a) Ajustes contábeis nos saldos da provisão para
contingências e das indenizações a pagar. A Companhia sofreu diversas sentenças desfavoráveis que a obrigaram a efetuar a indenização sobre ações de natureza cível, trabalhistas e tributárias. Desta forma, a Companhia
registrou a materialização das perdas revertendo R$41.472 (controladora) e R$105.612 (consolidado) no passivo
de provisão para contingências, bem como, efetuou o registro das indenizações a pagar no montante de R$12.624
(controladora) e R$168.663 (consolidado). b) Ajuste contábil no saldo de impostos diferidos sobre contingências. O estorno das provisões para contingências motivou um ajuste no saldo do passivo diferido no montante de
R$9.871 (controladora) e R$9.863 (consolidado). c) Provisão para distratos decorrente de sentença judicial. As
ações cíveis relacionadas a rescisão de promessas de compra e venda que sofreram sentenças desfavoráveis à
Companhia motivaram o distrato de vendas ocorridas em períodos anteriores. Os efeitos destes ajustes contábeis
no saldo do balanço patrimonial de 31/12/2018 estão resumidos na tabela abaixo:
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Controladora
Consolidado
Descrição
Contas a receber
(1.397)
(13.514)
Imóveis a comercializar
1.239
12.687
Total do impacto no ativo, líquido
(158)
(827)
Rescisões a pagar
449
9.405
Adiantamentos de clientes
(224)
Impostos diferidos passivos
(41)
(689)
Total do impacto no passivo, líquido
408
8.492
Ajustes atribuíveis a acionistas da controladora
(566)
(9.220)
Ajustes atribuíveis a acionistas não controladores
(99)
Total do Patrimônio líquido
(566)
(9.319)
Receita líquida das vendas
(2.131)
(23.970)
Custo dos produtos vendidos
1.239
12.687
IR e CS diferidos
19
315
Provisão para perda de contas a receber de clientes
307
1.649
Total do impacto no resultado, líquido
(566)
(9.319)
Resumo dos impactos contábeis no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2018
31/12/2018
Descrição
Controladora
Ajustes de reapresentação
Registro de provisão para IPTU/ ITBI
(2.469)
Complemento de indenizações a pagar
(6.432)
Reversão de provisão para contingências
104.969
Impostos diferido sobre contingências
(22.953)
Ajustes de eventos subsequentes
Complemento de indenizações a pagar
(12.624)
Reversão de provisão para contingências
41.472
Impostos diferidos sobre contingências
(9.871)
Provisão para distrato de vendas
(566)
Controladas
Ajustes de reapresentação
Provisão para distrato de vendas efeito da adoção em 01/01/2018
(133.208)
Provisão para distrato de vendas – efeito no resultado do exercício de 2018
84.624
Complemento de provisão de estimativa de créditos de liquidação duvidosa
(2.392)
Reversão de provisão para desvalorização de estoques
14.959
Registro de provisão para IPTU/ ITBI
(5.088)
Complemento de indenizações a pagar
(22.198)
Complemento de provisão para contingências
(116.665)
Reversão de impostos diferidos sobre contingências
110
Ajustes de eventos subsequentes
Complemento de indenizações a pagar
(162.516)
Reversão de provisão para contingências
105.612
Impostos diferido sobre contingências
8
Provisão distrato de vendas
(8.654)
Total dos ajustes contábeis atribuíveis a acionistas da controladora
(153.882)
Total dos ajustes contábeis atribuíveis a acionistas não controladores
(7.748)
Total do impacto no patrimônio líquido de 31/12/2018
(161.630)
Os efeitos das reapresentações acima discriminadas nos saldos do balanço patrimonial, demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, dos fluxos de caixa e dos valores adicionados do exercício findo em de 31 de
dezembro de 2018 da controladora e do consolidado, estão sendo apresentados conforme segue:
Controladora
Consolidado
31/12/2018
31/12/2018
OriginalReapre- OriginalReapreAtivo
mente
sentado
mente
sentado
Circulante
divulgado Ajustes auditado divulgado Ajustes auditado
Caixa e equivalentes de caixa
3.974
3.974
16.741 (1.008)
15.733
Ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado
65
65
Contas a receber
39.261 (1.397)
37.864
325.584 (91.168)
234.416
Imóveis a comercializar
24.413
2.317
26.730
979.053 149.035 1.128.088
Valores a receber de partes relacionadas
55.801
55.801
63.477
63.477
Impostos e contribuições a compensar
5.908
5.908
11.643
11.643
Outros ativos
33.544
33.544
79.554
79.554
107.100
56.721
163.821 1.412.640 120.336 1.532.976
Não circulante
Ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado
3.503
1.008
4.511
Contas a receber
5.918
5.918
30.246
30.246
Contas a receber - alienação de investimento
2.636
2.636
2.636
2.636
Imóveis a comercializar
9.196
9.196
186.492
186.492
Valores a receber de partes relacionadas
464.248 (125.969)
338.279
63.477 (62.662)
815
Depositos judiciais
2.170
2.170
Dividendos a receber
32.486 (32.486)
Outros ativos
6.337 (6.337)
514.484 (158.455)
356.029
294.861 (67.991)
226.870
Investimentos
1.043.093 (118.586)
924.507
3.092
3.092
Propriedade para investimento
18.384
(460)
17.924
Imobilizado
2.377
2.377
3.848
460
4.308
Intangível
208
208
21.322
21.322
1.045.678 (118.586)
927.092
46.646
46.646
1.560.162 (277.041) 1.283.121
341.507 (67.991)
273.516
Total do ativo
1.667.262 (220.320) 1.446.942 1.754.147
52.345 1.806.492
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
140.738
140.738
494.164
494.164
Debêntures
53.615
53.615
53.615
53.615
Fornecedores
12.913
12.913
58.405
58.405
Contas a pagar por aquisição de imóveis
91.429
91.429
116.823
116.823
Adiantamentos de clientes
26.155 (5.419)
20.736
Salários e encargos sociais
360
360
2.102
2.102
Imposto de renda e contribuição social a pagar
8.668
8.668
Demais tributos e contribuições a pagar
8.965
2.469
11.434
36.978
8.894
45.872
Valores a pagar para partes relacionadas
- 100.981
100.981
- 110.401
110.401
Dividendos a pagar
530
(530)
7.630 (7.630)
Provisão para garantia de obras
3.410
3.410
Programa de recuperação fiscal
17
17
615
615
Provisão para rescisões a pagar
5.446
449
5.895
87.752 111.322
199.074
Outros passivos
5.856
(125)
5.731
31.518
(125)
31.393
319.869 103.244
423.113
927.835 217.443 1.145.278
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
27.830
27.830
72.024
72.024
Debêntures
240.000
240.000
Valores a pagar para partes relacionadas
337.290 (95.765)
241.525
102.771 (102.771)
Contas a pagar por aquisição de imóveis
28.908
28.908
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
28.889
32.782
61.671
46.074
30.293
76.367
Demais contribuições sociais diferidas
1.916
1.916
5.196
(849)
4.347
Programa de Recuperação Fiscal
1.393
1.393
2.912
2.912
Provisão para contingências
163.728 (146.440)
17.288
237.442 (134.781)
102.661
Provisão para garantia de obras
6.703
6.703
Provisão para passivo a descoberto de
controladas
205.214
25.247
230.461
Adiantamentos de clientes
2.605
2.605
Indenizações a pagar
19.468
19.468
- 259.406
259.406
Outros passivos
4.974 (4.974)
60.838 (54.766)
6.072
1.011.234 (169.682)
841.552
565.473 (3.468)
562.005
Patrimônio líquido
Capital social
2.103.387
- 2.103.387 2.103.387
- 2.103.387
Ações em tesouraria
(12.058)
(12.058)
(12.058)
(12.058)
Operação com não Controladores
(1.011)
(1.011)
(1.011)
(1.011)
Prejuízos acumulados
(1.754.159) (153.882) (1.908.041) (1.754.159) (153.882) (1.908.041)
336.159 (153.882)
182.277
336.159 (153.882)
182.277
Participação dos não controladores
(75.320) (7.748)
(83.068)
Total do patrimônio líquido
336.159 (153.882)
182.277
260.839 (161.630)
99.209
Total do passivo e patrimônio líquido
1.667.262 (220.320) 1.446.942 1.754.147
52.345 1.806.492
31/12/2018
Controladora
Consolidado
OriginalReapre- OriginalReapremente
sentado
mente
sentado
Demonstração dos resultados
divulgado Ajustes Auditado divulgado Ajustes Auditado
Receita líquida das vendas e da prestação de
serviços
8.117 (2.131)
5.986
98.781 160.029 258.810
Custo dos produtos vendidos e dos serviços
(16.078)
5.594 (10.484) (160.770) (157.242) (318.012)
prestados
(7.961)
3.463 (4.498) (61.989)
2.787 (59.202)
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Comerciais
(2.725) (7.829) (10.554) (23.251) (20.527) (43.778)
Reversão/ Provisão das Perdas Estimadas de
Créditos
(5.666)
5.666
- (14.537) 14.537
Gerais e administrativas
(11.215)
1.265 (9.950) (45.278)
(801) (46.079)
Honorários da Administração
(829)
829
(2.282)
2.282
Outras despesas operacionais
(62.970) 129.564 66.594 (233.217) 17.250 (215.967)
Outras receitas operacionais
2.509
2.509
2.968
2.968
(337.373) (114.433) (451.806) (27.129) (3.355) (30.484)
Perda de Equivalência patrimonial
(418.269)
15.062 (403.207) (342.726)
9.386 (333.340)
Prejuízo operacional antes do resultado
(426.230)
18.525 (407.705) (404.715) 12.173 (392.542)
financeiro e das participações societárias
Resultado financeiro
Despesas financeiras
(12.616)
- (12.616) (74.363)
- (74.363)
17.821
- 17.821
42.230
- 42.230
Receitas financeiras
5.205
5.205 (32.133)
- (32.133)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
(421.025)
18.525 (402.500) (436.848) 12.173 (424.675)
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício corrente
- (10.950)
- (10.950)
14.597 (32.802) (18.205)
19.979 (33.909) (13.930)
Diferidos
14.597 (32.802) (18.205)
9.029 (33.909) (24.880)
(406.428) (14.277) (420.705) (427.819) (21.736) (449.555)
Prejuízo líquido do exercício
Atribuível a
Acionista Controlador da Companhia
(406.428) (14.277) (420.705) (406.428) (14.277) (420.705)
- (21.391) (7.459) (28.850)
Participação dos Acionistas não controladores
(406.428) (14.277) (420.705) (427.819) (21.736) (449.555)
31/12/2018
Controladora
Consolidado
OriginalReapre- OriginalReapremente
sentado
mente
sentado
Demonstração dos resultados abrangentes
divulgado Ajustes auditado divulgado Ajustes auditado
Prejuízo Líquido do período
(406.428) (14.277) (420.705) (427.819) (21.736) (449.555)
Resultado abrangente total
(406.428) (14.277) (420.705) (427.819) (21.736) (449.555)
Atribuível a
Acionista Controlador da Companhia
(406.428) (14.277) (420.705) (406.428) (14.277) (420.705)
Participação dos Acionistas não controladores
- (21.391) (7.459) (28.850)
(406.428) (14.277) (420.705) (427.819) (21.736) (449.555)
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31/12/2018
Controladora
Consolidado
OriginalReapre- OriginalReapremente
sentado
mente
sentado
divulgado Ajustes Auditado divulgado Ajustes Auditado

Demonstração dos fluxo de caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(421.025) 18.525 (402.500) (436.848)
12.173 (424.675)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa
Perda na alienação de participação
1.027
1.027
1.027
1.027
Depreciação e amortização
757
757
1.414
1.414
Provisão para contingências e reversão de provisões
27.122 (158.096) (130.974)
76.170 (336.907) (260.737)
Perda na equivalência patrimonial
337.373 114.433 451.806
27.129
3.355
30.484
Juros provisionados
67.053 (3.326)
63.727 141.570
- 141.570
Pis e cofins diferidos
14.394 (32.802) (18.408)
19.133 (34.758) (15.625)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
52.270 32.782
85.052
56.374
30.293
86.667
Lucro (prejuízo) líquido ajustado
78.971 (28.484)
50.487 (114.031) (325.844) (439.875)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
36.885
1.397
38.282 220.814 266.003 486.817
Imóveis a comercializar
7.847
(992)
6.855 160.590 (367.753) (207.163)
Impostos e contribuições a compensar
528
528
222 (5.501) (5.279)
Gastos com vendas a propriar
(23)
(23) (1.689)
- (1.689)
Outros ativos
(320)
(320)
13.292 (4.834)
8.458
Fornecedores
211
211
1.188
1.188
Contas a pagar por aquisição de imóveis
33.837
33.837
15.546
15.546
Salários e encargos sociais
(491)
(491) (2.437)
- (2.437)
Tributos a pagar
(9.989)
2.469 (7.520) (58.524)
8.894 (49.630)
Provisões
11.157 11.656
22.813
15.742
10.549
26.291
Adiantamentos de clientes
(808)
(808) (16.909)
(351) (17.260)
Indenizações a pagar
- 19.056
19.056
- 230.075 230.075
Outros passivos
(5.136) (5.902) (11.038) (7.473)
85.326
77.853
152.669
(800) 151.869 226.331 (103.435) 122.896
Caixa utilizado nas operações
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos (15.753)
3.326 (12.427) (54.154)
- (54.154)
Imposto de renda e contribuição social pagos
- (5.826)
- (5.826)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
136.916
2.526 139.442 166.351 (103.435)
62.916
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Aumento) diminuição dos investimentos
(225.867) (2.478) (228.345) (22.664)
95.412
72.748
(Aumento) da propriedade para investimento
- (18.384)
- (18.384)
(Aumento) / Redução de bens do ativo imobilizado e
intangível
(310)
(310)
824
824
Ativos financeiros e instrumentos financeiros
40
40
2.672 (1.008)
1.664
Valor recebido (concedido) pela alienação de
investimentos
(83)
(83)
(83)
(83)
Dividendos (pagos) recebidos
(17.718)
- (17.718)
Mútuos recebidos (concedidos) à controladas
70.805
70.805 (9.698)
9.698
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades de investimento
(173.133) (2.478) (175.611) (47.333) 104.102
56.769
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
De terceiros
Amortização de empréstimos e financiamentos
(68.108)
- (68.108) (215.739)
- (215.739)
Ingressos de empréstimos e financiamentos
5.232
5.232
31.301
31.301
Debêntures
(215.060)
- (215.060) (215.060)
- (215.060)
Dos acionistas/partes relacionadas
Aumento de capital
252.001
- 252.001 252.001
- 252.001
Dividendos pagos
7.275
7.275
Obtenção (concessão) de empréstimos com outras
partes relacionadas
61.132
(48)
61.084
54.473 (4.859)
49.614
Outros movimentos de acionistas não controladores
- (47.736)
3.184 (44.552)
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
35.197
(48)
35.149 (133.485) (1.675) (135.160)
Aumento / (Redução) de caixa e equivalentes de
caixa
(1.020)
(0) (1.020) (14.467) (1.008) (15.475)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4.994
4.994
31.208
31.208
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3.974
3.974
16.741 (1.008)
15.733
31/12/2018
Controladora
Consolidado
OriginalReapre- OriginalReapremente
sentado mente disentado
Demonstração do valor adicionado
divulgado Ajustes Auditado vulgado Ajustes Auditado
Receitas
Incorporação, revenda de imóveis e serviços prestados
8.937 (2.153)
6.784 103.671 161.541 265.212
Outras receitas operacionais
2.509
2.509
2.968
2.968
11.446 (2.153)
9.293 106.639 161.541 268.180
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e
dos serviços prestados
(15.938)
5.595 (10.343) (153.105) (157.242) (310.347)
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros
(9.639)
(68) (9.707) (60.979) (4.509) (65.488)
Outras despesas operacionais
(24.407) (14.781) (39.188) (119.106) (116.049) (235.155)
Despesas com provisões
(38.564) 144.345 105.781 (114.111) 133.300
19.189
(88.548) 135.091 46.543 (447.301) (144.500) (591.801)
Valor Adicionado Bruto
(77.102) 132.938 55.836 (340.662)
17.041 (323.621)
Retenções:
Depreciação e amortização
(756)
(756) (1.414)
(1.414)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (77.858) 132.938 55.080 (342.076)
17.041 (325.035)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
(337.373) (114.434) (451.807) (27.129) (3.355) (30.484)
Receita financeiras
17.821
- 17.821
42.230
42.230
(319.552) (114.434) (433.986)
15.101 (3.355)
11.746
Valor adicionado total a distribuir
(397.410)
18.504 (378.906) (326.975)
13.686 (313.289)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
8.287
8.287
27.243
27.243
Honorários da administração
829
829
2.282
2.282
Impostos, taxas e contribuições
Federais
(13.778)
32.781 19.003 (4.491)
35.422
30.931
Municipais
352
352
Remuneração capital de terceiros
Juros
12.616
- 12.616
74.363
74.363
Aluguéis
1.064
1.064
1.095
1.095
Prejuízo Líquido do exercício
(406.428) (14.277) (420.705) (427.819) (21.736) (449.555)
Valor adicionado distribuído
(397.410)
18.504 (378.906) (326.975)
13.686 (313.289)
2.7 Caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, com vencimentos
não superiores a 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. 2.8 Ativo financeiro ao valor
justo por meio de resultado. (i) Classificação. A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias:
mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. a. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido,
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação,
a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos
(passivos) circulantes. (ii) Reconhecimento e mensuração. As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros
ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado
são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado no “Resultado financeiro” no período em que ocorrem. Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos
preços atuais de compra ou a melhor estimativa desse valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BMF&BOVESPA,
CETIP S.A., SISBACEN e FGV. As operações compromissadas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de
mercado da negociação da operação. (iii) Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (iv) Impairment de ativos financeiros. A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva
de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou
mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda
tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado
de maneira confiável. No caso específico do contas a receber de clientes, a administração considera como evidências objetivas
a existência, por parte de clientes que firmaram contrato sem alienação fiduciária do imóvel e cujas unidades já tenham sido
entregues, de parcelas vencidas há mais de 180 dias. Uma vez que a posse do imóvel pelo cliente somente é efetivada caso o
mesmo esteja cumprindo com suas obrigações contratuais, não representando, dessa forma, evidência objetiva de impairment
a existência de atrasos no contas a receber de unidades em construção ou de unidades entregues com alienação fiduciária. O
montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor
original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do
resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do
devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 2.9
Contas a receber de clientes. A comercialização das unidades é efetuada, substancialmente, durante as fases de lançamento e construção dos empreendimentos. As contas a receber de clientes, nesses casos, são constituídas aplicando-se o percentual encontrado da relação entre o custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno) e seu custo orçado total, sobre
a receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas acumuladas a serem reconhecidas, sobre o qual se deduz as parcelas recebidas. Caso o montante das
parcelas recebidas seja superior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo é classificado como “Adiantamento de clientes”, no passivo. Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Os juros e variação monetária, incidentes sobre as contas
a receber de unidades concluídas, são apropriados ao resultado financeiro quando auferidos, obedecendo ao regime de
competência. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e deduzidos da provisão de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de
que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber.
O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável, deduzidos das garantias reais. As parcelas em
aberto são atualizadas com base no Índice Nacional da Construção Civil - INCC para a fase de construção do imóvel, e pelo
Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, após a data de entrega das chaves das unidades concluídas, respectivamente.
Sobre este saldo (pós-chaves), de forma geral, incide juros de 12% ao ano, sendo a receita financeira apurada registrada no
resultado como “Receita de incorporação”. O valor justo das contas a receber de unidades concluídas é calculado e contabilizado com base na taxa efetiva de juros das vendas a prazo. A referida taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos
de transações similares em condições de mercado. O valor justo das contas a receber de clientes relacionados com a comercialização de unidades não concluídas é ajustado a seu valor presente com base na taxa média praticada pela Companhia para
concessão de desconto sobre o preço da tabela. A referida taxa é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações
similares em condições de mercado, sendo no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de 4% ao ano (2018 - 4% ao ano).
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 2.10 Imóveis a comercializar. Os imóveis prontos a comercializar estão
demonstrados ao custo de construção, que não excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a
cifra imputada em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo de construção
compreende materiais, mão-de-obra (própria ou contratada de terceiros) e outros custos de construção relacionados, incluindo
o custo financeiro do capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos e das operações de
crédito imobiliário, incorridos durante o período de construção), de acordo com o O-CPC-01. Os encargos financeiros incorridos durante o período de construção, direta e indiretamente relacionados aos empreendimentos, correspondentes a contas a
pagar por aquisição de terrenos e as operações de crédito imobiliário e as demais operações de financiamento, respectivamen-
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te, são apropriados aos custos incorridos desses empreendimentos e refletidos no resultado do exercício, por ocasião das suas
vendas a que foram apropriados. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios,
deduzidos os custos incorridos de execução desses imóveis e as despesas de vendas. Quando o custo de construção dos
imóveis a comercializar, concluídos ou em construção, exceder o fluxo de caixa esperado de suas vendas, uma perda pela
redução ao valor recuperável é reconhecida no período em que foi identificado que o valor contábil excedeu o valor esperado
das vendas. A recuperação do valor contábil de cada empreendimento imobiliário é revisada quando eventos ou mudanças
nos cenários macroeconômicos indicarem riscos do valor contábil não ser recuperável, caso confirmado, uma provisão para
perdas é contabilizada. Os terrenos estão demonstrados ao custo de aquisição acrescido dos eventuais encargos financeiros
gerados pelo seu correspondente contas a pagar. As permutas de terrenos, tendo por objeto a entrega de imóveis a construir,
são apuradas com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo do terreno é registrado como
um componente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida o adiantamento de clientes no passivo,
no momento da assinatura do instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, desde que tenha sido obtido
o registro de incorporação imobiliária do futuro empreendimento. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos. 2.11 Ativos intangíveis. (i) Projetos de empreendimentos. Os projetos de empreendimentos futuros, adquiridos em uma combinação de negócios, são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. Os projetos de empreendimentos têm vida útil definida e subsequentemente,
são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método linear durante o período esperado de construção de empreendimento. (ii) Ágio. O ágio (goodwill) é representado pela diferença
positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos
da controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível”. Se a adquirente apurar deságio, deverá registrar o montante como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testado anualmente
para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment.
Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade
incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)
para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades
Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de
acordo com o segmento operacional. (iii) Software. As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos
incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados
durante sua vida útil estimada em 5 (cinco) anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como
despesa, conforme incorridos. 2.12 Imobilizado. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa nº 12, que levam em consideração o prazo
de vida útil-econômica dos bens. A Companhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído considerando que: (i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor método para avaliar os ativos
imobilizados da Companhia; (ii) o ativo imobilizado da Companhia é segregado em classes bem definidas e relacionadas à sua
única atividade operacional que é a Incorporação de Imóveis. A vida útil dos bens do ativo imobilizado é revisada pela administração anualmente. Os gastos incorridos e diretamente relacionados com a construção de estande de vendas e do apartamento-modelo, quando sua vida útil estimada é superior a um ano, possuem natureza de caráter prioritariamente tangível e, dessa
forma, são registrados na rubrica “Ativo imobilizado”, sendo depreciados de acordo com o prazo de sua vida útil estimada e o
correspondente encargo de depreciação alocado na rubrica “Despesas com vendas”. Isso ocorre, geralmente, quando o empreendimento é composto por “fases” e o estande de vendas é utilizado para a comercialização nos vários lançamentos de
cada fase ao longo do tempo. No caso de empreendimentos em uma única fase, não há expectativa de que a vida útil estimada
seja superior a um ano e, por esse motivo, são apropriados diretamente às despesas de vendas por ocasião em que os custos
são incorridos, juntamente com as demais despesas de propaganda, marketing e outras atividades correlatas, independentemente de ter ou não ocorrido a apropriação de receitas relacionadas com o empreendimento. Considerando que historicamente a Companhia não aliena seus itens de imobilizado, o valor residual dos bens foi considerado como sendo zero. No caso
específico dos estandes de vendas, caso a comercialização termine em período menor que o previsto ou venha a ser efetuada
a sua demolição, o valor residual relacionado àquele empreendimento é imediatamente baixado. O valor contábil de um ativo
é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado (Nota Explicativa nº 2.13). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o
valor contábil e são reconhecidos em “Outros ganhos/ (perdas), líquidos” na demonstração do resultado. 2.13 Impairment de
ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados
para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode
não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para
fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. 2.14 Impairment de ativos financeiros. O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC
38/IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas
mais cedo do que de acordo com o CPC 38 / IAS 39. Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em todos os ativos
financeiros exceto derivativos e TVMs por meio do resultado. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, a provisão para perdas é
mensurada em uma das seguintes bases: (i) Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que
resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e (ii) Perdas de crédito esperadas
para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida
esperada de um instrumento financeiro. A Companhia optou por mensurar a provisão para perdas com contas a receber e
outros recebíveis, incluindo ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar
se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas
de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis sem
custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica
da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações forward-looking. A Companhia presume que o risco de
crédito em um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 60 dias de atraso. A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: (i) é pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações
de crédito à Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou (ii) o ativo financeiro está
vencido a período superior ou igual a 30 dias. O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o
período contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito. 2.15 Mensuração de perdas de
créditos esperadas. Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As
perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre
os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). As
perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. 2.16 Ativos financeiros com
problemas de recuperação de crédito. Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo
financeiro possui ”problema de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro. 2.17 Apresentação de impairment. Provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida mensurados
a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida em resultados abrangentes, em vez de reduzir o valor contábil do ativo. A
Companhia não possui instrumentos financeiros ativos classificados nesta categoria. As perdas por impairment relacionadas
ao contas a receber de clientes e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na demonstração do resultado e em resultados abrangentes. Não houve reclassificação entre resultado do exercício e resultado abrangente para efeito de comparação. 2.18 Contas a receber e ativos contratuais. Em função da adoção do CPC 48 / IFRS 9, a
Companhia revisou sua metodologia de estimativa de perdas de crédito esperadas, que foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada de
forma global por cliente, considerando sempre o prazo de título de cada cliente com o maior número de dias de atraso. Anteriormente, a Companhia provisionava 100% da diferença entre o saldo devedor do cliente e o valor de mercado da unidade,
apenas para os clientes já em atraso. Para os mútuos financeiros, a Companhia avaliou a parcela recuperável dos saldos com
o fluxo financeiro dos empreendimentos em garantia dos referidos mútuos. Para a parcela não recuperável pelos saldos dos
empreendimentos estimou com base na avaliação de crédito dos devedores o risco de perda. 2.19 Propriedades para investimento. São as propriedades em que se espera benefício econômico contínuo e permanente, representado pelos imóveis
destinados a renda, e são demonstrados pelo custo do terreno e pelo custo de construção (Nota Explicativa nº 11). Ganhos ou
perdas resultantes de variações no valor justo das propriedades para investimento serão incluídos na demonstração do resultado no exercício que forem gerados. A Companhia não possui outros instrumentos financeiros derivativos. 2.20 Contas a
pagar aos fornecedores e por aquisição de imóveis. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens
ou serviços que foram adquiridos de fornecedores e as contas a pagar por aquisição de imóveis são obrigações a pagar pela
aquisição de terrenos para o desenvolvimento dos projetos de incorporação imobiliária, ambos no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, sendo normalmente reconhecidas
ao valor da fatura correspondente. 2.21 Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financiamentos tomados são
reconhecidos inicialmente ao valor justo no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação, e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação)
e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros, como parcela complementar do custo de empreendimento (ativo qualificável em construção) ou na demonstração do resultado. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos
que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do
balanço. 2.22 Ajuste a valor presente - AVP. Determinados elementos integrantes do ativo e do passivo foram ajustados a
valor presente, com base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores avaliações atuais do mercado, quanto ao
valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo. 2.23 Outros passivos circulantes e não circulantes.
São demonstrados por seu valor conhecido ou exigível e registrados de acordo com o regime de competência, acrescidos,
quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais, cuja contrapartida é lançada ao resultado do
exercício. O passivo para remuneração de funcionários, principalmente relativo aos salários, encargos de férias e demais encargos sociais, é provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos. 2.24 Provisões. (i) Provisão para demandas
judiciais. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as
demandas referentes a processos judiciais cuja expectativa de perda é provável. Os passivos contingentes avaliados como de
perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas
não são provisionados e nem divulgados. Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa às demonstrações financeiras e portanto, as causas envolvendo ativos contingentes não são registradas no balanço patrimonial da Companhia. (ii) Provisão para perdas esperadas em créditos. A Companhia revisa anualmente suas premissas para constituição da provisão para perdas , face à revisão dos históricos de suas operações correntes e melhoria de suas
estimativas. A Companhia efetua uma análise pormenorizada dos contratos com clientes em aberto para a constituição de
provisão para perda esperada de crédito para todos os clientes, conforme premissas definidas. Essa provisão é calculada em
função do percentual de andamento de obra, metodologia aplicada no reconhecimento de resultado (Nota 6). (iii) Provisão para
pagamento de encargos contratuais por atraso de obra. Conforme disposto em contrato, a Companhia adota a prática de
provisionamento de encargos contratuais a pagar aos clientes elegíveis para empreendimentos com atraso de entrega superior a 180 dias, em linha com a respectiva cláusula contratual e base histórica de pagamentos. (iv) Provisão para garantia. A
Companhia mantêm provisão para cobrir gastos com reparos em empreendimentos cobertos no período de garantia, com
base em estimativa que considera o histórico dos gastos incorridos ajustados pela expectativa futura, exceto para controladas
que operam com empresas terceirizadas, que são as próprias garantidoras dos serviços de construção prestados. (v) Provisão
para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Quando evidências de perda de valor recuperável dos ativos são
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor
contábil líquido ao valor recuperável. O ágio e os ativos intangíveis com vida útil indefinida têm a recuperação do seu valor
testada anualmente independentemente de haver indicadores de perda de valor, por meio da comparação com o valor de realização mensurado por meio de fluxos de caixa descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes
dos impostos, que reflita o custo médio ponderado do capital da Companhia. 2.25 Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido. As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem o imposto corrente e
diferido, ambos reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é
calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações. Sendo assim, estabelece provisão, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Na controladora, tributada pelo lucro real, o imposto de renda e a contribuição social
são calculados pelas alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social, sobre o lucro contábil do exercício, ajustado segundo critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente.
Nas controladas, cujo faturamento anual do exercício anterior tenha sido inferior a R$ 78.000, conforme facultado pela legislação tributária foi exercida a opção de tributação pelo regime de lucro presumido. Para essas controladas, a base de cálculo do
imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando
a receita for proveniente da prestação de serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas
regulares do respectivo imposto e contribuição. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Uma das principais diferenças corresponde ao critério de apuração das receitas pelo regime fiscal (regime de caixa) e pelo societário (POC). O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente se for provável que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual os prejuízos
fiscais e as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados
quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e
quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma
autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa
base líquida. Os empreendimentos que estão sendo construídos pelo regime do patrimônio de afetação com opção pelo RET
- Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alíquota única em 4 % sobre os valores recebidos. A legislação tributária, mais especificamente a Instrução Normativa
da Secretaria da Receita Federal - SRF nº 84/79, entre outras, faculta às empresas de construção civil e atividade imobiliária,
a opção pela tributação das receitas de vendas a prazo, no momento do seu recebimento. Para se beneficiarem da postergação dos recolhimentos dos tributos, as empresas utilizam o regime de caixa. Para tanto, a referida Instrução estabelece normas
para apuração e tributação do lucro e obriga o controle das parcelas recebíveis e dos respectivos custos. A Companhia e suas
controladas adotam esse regime especial para fins de apurar e recolher tais tributos. 2.26 Benefícios a empregados. (i) Participação nos lucros. O Estatuto Social da Companhia prevê que a Assembléia Geral poderá atribuir aos administradores e aos

10 Financeiro

empregados uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do
saldo remanescente do resultado do exercício, limitada a participação dos administradores à remuneração anual global que lhes tiver sido paga no período, depois de
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos termos do artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por
Ações. O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando do
encerramento do exercício social, momento em que esse valor é mensurado pela
Companhia. 2.27 Capital social. Está representado exclusivamente por ações ordinárias, classificadas no patrimônio líquido. A reserva legal é calculada na base de
5% do lucro líquido do exercício, conforme determinação da Lei no. 6.404/76. 2.28
Reconhecimento da receita. 2.28.1 Resultado de incorporação imobiliária e
venda de imóveis. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida
ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos distratos e
provisões, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre empresas da Companhia. A Companhia reconhece a receita pelo valor
justo dos contratos de venda firmados quando critérios específicos tiverem sido
atendidos, veja detalhes conforme descrição a seguir: (i) Apuração e apropriação do
resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis. A Companhia adotou o
CPC 47 – “Receitas de Contratos com Clientes”, a partir de 1º de janeiro de 2018,
contemplando também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP
no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de
transações oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não
concluída nas Companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária.
Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 e referido ofício circular para
o Grupo. De acordo com o CPC 47, o reconhecimento de receita de contratos com
clientes passou a ter uma nova disciplina normativa, baseada na transferência do
controle do bem ou serviço prometido, podendo ser em um momento específico do
tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou
não das denominadas “obrigações de performance contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual se espera ter direito e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do contrato;
2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita. (ii) Unidades concluídas. Nas vendas a prazo de unidade
concluída, o resultado é apropriado no momento em que os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à propriedade são transferidos aos clientes, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Os juros prefixados e a variação
monetária são apropriados de forma pro rata temporis ao resultado, na rubrica “Receitas financeiras”, observando o regime de competência, independentemente de
seu recebimento. (iii) Unidades em construção. Nas vendas de unidades em construção, foram observados os seguintes procedimentos: O custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o custo do terreno, é apropriado integralmente ao resultado.
É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o terreno, em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado
sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das
operações efetuadas em permuta de terrenos), ajustada segundo as condições dos
contratos de venda, o qual prevê a atualização monetária dos valores a receber de
acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), sendo assim determinado o montante da receita de venda a ser reconhecida. Os montantes da receita de
venda apurados, incluindo a atualização monetária do contas a receber, líquido das
parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos),
são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes,
quando aplicável. O valor justo da receita das unidades vendidas é calculado a valor
presente com base na maior taxa identificada na comparação entre a taxa média de
captação de empréstimos e financiamentos da Companhia, expurgada a inflação, e
a taxa média da NTN-B, a qual se encontra demonstrada na Nota 7, desde o momento da assinatura do contrato até a data prevista para a entrega do imóvel. A
partir da entrega do imóvel, sobre as contas a receber passa a incidir juros de 12%
ao ano, acrescido de atualização monetária pelo IGP-M. A taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA é compatível com a natureza, o
prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados ao novo valor justo
para determinação da receita a ser apropriada, sobre o qual será aplicado o POC.
Os juros e encargos financeiros, de financiamento de obras e aquisição de terrenos,
são apropriados ao custo do empreendimento, sendo apropriados ao resultado de
acordo com as unidades alienadas, não interferindo na determinação do percentual
do custo incorrido em relação ao custo total orçado (POC). Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do
prazo para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e são
refletidas no resultado do exercício em que a administração tomou conhecimento
das circunstâncias que originaram a revisão. (iv) Operações de permutas. As permutas de terrenos, tendo por objeto a entrega de imóveis a construir, são apuradas
com base no valor justo. O valor justo do terreno é registrado como um componente
do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida a adiantamento de clientes no passivo, no momento em que as eventuais cláusulas resolutivas do
instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, não produzam
mais efeitos. O custo do terreno passa a integrar o custo do correspondente empreendimento de incorporação imobiliária. Os adiantamentos de clientes decorrentes
das operações de permutas são apropriados ao resultado com base no POC. A
parcela não apropriada é classificada no passivo circulante ou não circulante, levando em consideração o prazo previsto de conclusão do empreendimento. 2.28.2
Prestação de serviços. A Companhia controladora presta serviços de administração de obra para as suas controladas. A receita remanescente nas demonstrações
contábeis consolidadas corresponde à parcela não eliminada na consolidação proporcional de sociedades controladas em conjunto. Receitas decorrentes da prestação de serviços imobiliários são reconhecidas na medida em que os serviços são
prestados, usando o método linear de reconhecimento da receita na proporção dos
gastos incorridos no empreendimento. Consistem basicamente em quantias recebidas com relação à atividade de administração de construção para terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis. 2.28.3 Receita financeira de
operação imobiliária. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A partir do momento em que a unidade é concluída, sobre os contas a receber passa a incidir atualização monetária
acrescida de juros, os quais são apropriados à medida que o tempo passa, em
contrapartida de receita financeira. 2.29 Custos de empréstimos. Os custos de
empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos
qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial
para ficarem prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de
tais ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. Os
ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com empréstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são
deduzidos dos custos com empréstimos elegíveis para capitalização. Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do exercício em que
são incorridos. 2.30 Resultado por ação. O resultado por ação básico e diluído é
calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. 2.31 Distribuição de dividendos. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS, os dividendos mínimos obrigatórios são reconhecidos no
fim do exercício, ainda que os dividendos não tenham sido oficialmente declarados,
o que ocorrerá no exercício seguinte. Os acionistas da Companhia deliberarão, em
assembleia geral ordinária, sobre a proposta do seu Conselho de Administração de
destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer
valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e
Administradores no lucro da Companhia. O dividendo obrigatório da Companhia é
de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por
Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações contábeis não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além
do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária
por maioria de votos de acionistas titulares das ações da Companhia e irá depender
de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, além
de outros fatores que o Conselho de Administração e os acionistas da Companhia
julgarem relevantes. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório só é provisionado
na data em que é aprovado pelos acionistas, em Assembleia Geral. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos. 2.32 Reservas de lucros. A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, conforme determinação da Lei nº 6.404/76. Ao longo dos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, todas as reservas de lucros
forem utilizadas para absorver prejuízos acumulados, não sendo constituídas novas reservas nos exercícios subsequentes. 2.33 Demonstração dos Valores Adicionados - DVA. Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada
pela Companhia e sua distribuição durante determinado exercício e é apresentada
pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira e pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Companhias abertas e foi elaborada de acordo com a Deliberação CVM nº 557, de 12 de novembro de 2008, que
aprovou o pronunciamento contábil CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado.
As normas IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas normas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. A
DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira
parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras
receitas e os efeitos da provisão para perdas com distratos e perdas estimadas nos
créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das
vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de
valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de
terceiros (perda na equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas).
A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de
capitais próprios. 2.34 Adoção de novas normas e interpretações. No exercício
corrente, a Companhia aplicou diversas alterações e novas interpretações às
IFRSs e aos CPCs emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entraram
obrigatoriamente em vigor no exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019. O impacto da adoção de novas normas e interpretações, bem como as novas políticas contábeis são divulgadas a seguir. (i) CPC 06 (R2)/ IFRS 16 – Leases (Arrendamentos).
A Companhia aplicou, em 1º de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2) /IFRS 16 – Leases
(Arrendamentos), que estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros
até então aplicada de acordo com o CPC 06 (R1) /IAS 17. Na data de início de um
arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo que representa a obrigação
de efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando
o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito
de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com
juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. A tabela a seguir resume o impacto da adoção inicial para o balanço de
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abertura em 1º de janeiro de 2019:
Consolidado
Conforme apreValores após
sentado em 31
adoção do
de dezembro
CPC 06 (R2) /
de 2018 Ajustes
IFRS 16

Impacto nas contas do balanço
patrimonial:
Ativo
Ativo circulante
1.518.017
1.518.017
Imobilizado (Nota 12)
4.308 2.524
6.832
Ativo não circulante
279.038 2.524
281.562
Total Ativo
1.797.055 2.524
1.799.579
Passivo
Obrigação pela aquisição de direitos
405
405
Passivo circulante
1.145.280
405
1.145.685
Obrigação pela aquisição de direitos
- 2.119
2.119
Passivo não circulante
567.525 2.119
569.644
Patrimônio líquido
84.250
84.250
Total Passivo
1.797.055 2.524
1.799.579
(ii) ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos do imposto de renda sobre o
lucro. A Interpretação requer que a Companhia: (1) determine se posições fiscais
incertas são avaliadas separadamente ou como um grupo; e (2) avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização pela Companhia. Em caso positivo, a entidade deve determinar
sua posição fiscal e contábil em linha com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de imposto de renda. Em caso negativo, a Companhia
deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição fiscal e contábil.
A Companhia avaliou os requerimentos da norma e não identificou impactos quando da sua adoção em 1º de janeiro de 2019. Ainda, não há outras normas, alterações de normas e interpretações que não estão em vigor que a Companhia espera
ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações contábeis. 3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis. Quando da elaboração das demonstrações financeiras da Sociedade, a Administração da Companhia deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações nas notas
explicativas, uma vez que diversos elementos incluídos nas demonstrações financeiras não podem ser calculados com precisão. A administração revisa tais estimativas diante da evolução das respectivas circunstâncias ou à luz de novas informações ou experiências. Deste modo, as estimativas realizadas em 31 de dezembro
de 2019 utilizadas para a preparação das demonstrações financeiras serão revisadas continuamente. Os efeitos das revisões são reconhecidos no exercício que as
estimativas são revistas, e os resultados efetivos podem diferir das estimativas.
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em premissas, a
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (i) Reconhecimento de receita. A Companhia e suas controladas usam o método de Porcentagem de Conclusão (POC) para contabilizar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos de incorporação imobiliária e na prestação de serviços. O uso do método POC requer que a Companhia estime os custos a serem incorridos até o término da construção e entrega das chaves das unidades imobiliárias pertencentes
a cada empreendimento de incorporação imobiliária para estabelecer uma proporção em relação aos custos de construção já incorridos. Os custos de construção
orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer
para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a evolução
das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da
Companhia de acordo com o método contábil utilizado. (i) Mensuração de perdas
de créditos esperadas. Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas
pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a
valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença
entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os fluxos
de caixa que a Companhia espera receber). As perdas de crédito esperadas são
descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. (ii) Ativos financeiros
com problemas de recuperação de crédito. Em cada data de apresentação, a
Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e
os títulos de dívida mensurados ao Valor Justo por meio do resultado. Um ativo financeiro possui ”problema de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou
mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo
financeiro. (iii) Apresentação de impairment. O valor contábil bruto dos ativos é
deduzido da provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo
amortizado. As perdas por impairment relacionadas ao contas a receber de clientes e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são apresentadas separadamente na demonstração do resultado e em resultados abrangentes. Não houve
reclassificação entre resultado do exercício e resultado abrangente para efeito de
comparação. (iv) Contas a receber e ativos contratuais. Em função da adoção do
CPC 48 / IFRS 9, a Companhia revisou sua metodologia de estimativa de perdas
de crédito esperadas, que foram calculadas com base na experiência de perda de
crédito real nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo da taxa de perda de
crédito esperada de forma global por cliente, considerando sempre o prazo de título de cada cliente com o maior número de dias de atraso. Anteriormente, a Companhia provisionava 100% da diferença entre o saldo devedor do cliente e o valor de
mercado da unidade, apenas para os clientes já em atraso. Para os mútuos financeiros, a Companhia avaliou a parcela recuperável dos saldos com o fluxo financeiro dos empreendimentos em garantia dos referidos mútuos. Para a parcela não
recuperável pelos saldos dos empreendimentos estimou com base na avaliação de
crédito dos devedores o risco de perda. (v) Contingências. A Companhia e suas
controladas estão sujeitas no curso normal dos negócios a investigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, dentre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que seja movido contra a Companhia e suas controladas, podem
afetar adversamente a Companhia e suas controladas, independentemente do
respectivo resultado final. A Companhia e suas controladas poderão periodicamente ser fiscalizadas por diferentes autoridades, incluindo fiscais, trabalhistas,

previdenciárias, ambientais e de vigilância sanitária. Não é possível garantir que
essas autoridades não autuarão a Companhia e suas controladas, nem que essas
infrações não se converterão em processos administrativos e, posteriormente, em
processos judiciais, tampouco o resultado final tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais. A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. As provisões
para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e revisadas periodicamente e atualizadas pela administração, amparada por seus assessores legais externos. (vi) Provisão para distratos. O CPC 47 / IFRS 15 estabeleceu
novos critérios sobre aspectos relacionados a mensuração e o momento de reconhecimento da receita, incluindo a identificação de uma obrigação de performance
e momento de reconhecimento de receita baseado na transferência do controle de
um bem ou serviço. O Ofício CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018, emitido pela área técnica
da CVM, estabeleceu procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento,
mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de
compra e venda de unidades não concluídas nas entidades de incorporação imobiliárias brasileiras. Deste modo a Companhia constitui provisão para distratos,
quando identifica riscos de entrada de fluxos de caixa. Os contratos de vendas são
monitorados para identificar o momento em que essas condições são mitigadas.
Enquanto isso não ocorrer, nenhuma receita ou custo é reconhecido no resultado,
ocorrendo os registros somente em contas patrimoniais. 4 Gestão de risco financeiro. 4.1. Fatores de risco financeiro. As atividades da Companhia a expõem a
diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo taxa de juros dos financiamentos de crédito imobiliário, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de
preço determinados ativos avaliados ao valor justo), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
desempenho financeiro da Companhia. A Companhia não tem como prática fazer
uso de instrumentos financeiros derivativos para proteger exposições a risco. A
gestão de risco é realizada pela tesouraria central da Companhia. A tesouraria da
Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as sociedades controladas. (i) Risco de mercado. a.
Risco de taxa de juros. O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas por causa de flutuações de taxas de
juros que aumentem as despesas financeiras relativas a financiamentos captados
no mercado sem que a mesma oscilação ocorra no contas a receber e aplicações
financeiras. A Companhia e suas controladas monitoram continuamente as taxas
de juros de mercado com o objetivo de avaliar eventual necessidade de contratação
de novas operações para proteger-se contra o risco da volatilidade dessas taxas. As
taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras e sobre empréstimos e financiamentos estão mencionadas, respectivamente, nas Notas Explicativas nº 5.5
e 14. Sobre as contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na
Nota Explicativa 7, incidem juros de 12% ao ano, apropriados “pro rata temporis”. b.
Risco cambial. A Companhia não possui ativos decorrentes de operações de empréstimos denominados em moeda estrangeira. A Companhia não possui dependência significativa de materiais importados em sua cadeia produtiva e não efetua
vendas indexadas em moeda estrangeira. c. Risco de fluxo de caixa. Sobre o contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota Explicativa nº
7, incidem juros de 12% ao ano. As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota Explicativa nº 5.5. As taxas de juros sobre
contas a pagar por aquisição de imóveis, empréstimos e financiamentos, cessão de
recebíveis e debêntures estão mencionadas nas Notas Explicativas nº 14 e 15,
respectivamente. Adicionalmente, como mencionado na Nota 15, parcela dos saldos mantidos com partes relacionadas e com parceiros nos empreendimentos estão sujeitos a encargos financeiros. A Companhia analisa sua exposição à taxa de
juros de forma dinâmica. São simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge alternativos. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável
na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado, como detalhado na Nota
Explicativa nº 5.4. Os passivos sujeitos a taxas variáveis de juros são (i) crédito
imobiliário, o qual está sujeito a variação da taxa referencial de juros, cujo risco de
volatilidade é considerado como baixo pela administração; (ii) empréstimos e financiamentos, os quais estão parcialmente sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI) e para as quais existe um hedge natural nas
aplicações financeiras, minimizando impactos relacionados com os riscos de volatilidade; e (iii) contas a pagar na aquisição de imóveis, o qual está sujeito a variação
do INCC e IGP-M, para o qual existe um hedge natural no contas a receber de
clientes de unidades em construção. Eventualmente, a Companhia também pode
efetuar operações de swap de taxa de juros, a fim de proteger o risco de taxa de juros
decorrente de empréstimos e financiamentos sujeitos a variação das taxas para
Certificados de Depósito Interbancário (CDI). (ii) Risco de crédito. O risco de crédito
é caracterizado pela inadimplência por parte dos clientes adquirentes de imóveis.
Esse risco é avaliado como praticamente nulo durante o período de construção em
face da garantia real de recuperação dos imóveis no caso de inadimplência. (iii)
Risco de liquidez. O risco de liquidez é caracterizado pelo risco da Companhia e
suas controladas não possuírem recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Os níveis de liquidez e as projeções de fluxo de caixa da Companhia e suas controladas são revisados constantemente a fim de garantir que, quando necessário, a geração de caixa operacional
seja complementada com captação prévia de recursos. Na captação de recursos a
Companhia prioriza a contratação de financiamentos autoliquidáveis atrelados aos
projetos, que permitem um melhor casamento entre os prazos de ativos e passivos.
Adicionalmente, a Companhia capta através de instrumentos de dívida corporativa
para complementar suas necessidades de caixa. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual
do vencimento. Os passivos financeiros não derivativos estão incluídos na análise
se seus vencimentos contratuais forem essenciais para um entendimento dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela são os saldos contábeis nas datas,
considerando os juros futuros até a data de vencimento.

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Menos de um
Entre um e
Após dois
Menos de
Entre um e
Após dois
ano
dois anos
anos
Total
um ano
dois anos
anos
Total
Financiamento imobiliário
362.706
40.229
7.882
410.816
386.169
28.905
14.056
429.130
Empréstimos
85.469
7.347
32.929
125.745
118.282
22.808
1.137
142.227
448.175
47.576
40.811
536.561
504.451
51.713
15.193
571.357
Contas a pagar de terrenos
28.629
24.708
53.337
36.075
28.908
64.983
Debentures
60.958
150.000
100.000
310.958
60.670
60.670
Partes relacionadas
51.378
51.378
107.770
107.770
589.140
222.284
140.811
952.234
708.966
80.621
15.193
804.780
A avaliação da Companhia em relação a suas necessidades de liquidez, bem nº 14. O valor justo desses passivos não difere significativamente dos valores
como os planos para equalização de suas necessidades de caixa estão des- apresentados nas demonstrações contábeis. 5.3. Instrumentos financeiros
critas na Nota Explicativa nº 1. 4.2. Gestão de capital. O objetivo da gestão derivativos - “Valor justo contra resultado”. A Companhia não possui conde capital da Companhia é assegurar que se mantenha um rating de crédito tratos de swap em 31/12/2019 e 31/12/2018. 5.4. Análise de sensibilidade.
forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos
os negócios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas. A Companhia instrumentos financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos
controla sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições materiais para a Companhia, com cenário mais provável (cenário I) segundo
econômicas atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode avaliação efetuada pela administração, considerando um horizonte de seis
efetuar pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, capta- meses, quando deverão ser divulgadas as próximas informações financeiras
ção de novos empréstimos, emissões de debêntures. A Companhia inclui na contendo tal análise. Adicionalmente, dois outros cenários são demonstrados,
estrutura de sua dívida liquida: Empréstimos e financiamentos e debêntures a nos termos determinados pela CVM, por meio da Instrução no 475/08, a fim de
pagar, menos caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras:
apresentar 25% e 50% de deterioração na variável de risco considerada, resControladora
Consolidado
pectivamente (cenários II e III).
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Consolidado
Empréstimos, financiamentos
Cenário provável (I)
e debêntures a pagar
443.228
462.183
568.637
619.803
Cená- CenáInstrumento
Menos: caixa, equivalente
Risco
/operação
Descrição
Efeito rio II rio III
de caixa e aplicações
De taxa de juros
financeiras
(3.349)
(3.974)
(10.484) (20.309)
Aumento de
Dívida líquida (b)
439.879
458.209
558.153
599.494
100 pontosTotal do patrimônio líquido/
Empréstimos - CDI base (bps)
(996) (1.245) (1.493)
(Passivo a descoberto) (a)
(179.848)
182.277 (289.626)
99.209
Empréstimos - TR (3.883) (4.853) (5.824)
Índice de alavancagem
Debêntures - CDI (610) (762) (914)
financeira (b) / (a)
(2,45)
2,51
(1,93)
6,04
Efeito total
A Companhia não possui metas de grau de alavancagem. 4.3. Estimativa do
líquido
(5.489) (6.860) (8.231)
valor justo. Estima-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas De índices de
a pagar aos fornecedores e por aquisição de imóveis pelo valor contábil, menos preço (IPCA,IGP-M,
a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O mesmo pressu- INCC)
posto é válido para os demais passivos financeiros. A Companhia aplica CPC
Contas a Receber Queda de 1% (1.644) (2.056) (2.467)
40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial
Contas a pagarpelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo
Terrenos
533
667
800
(1.111) (1.389) (1.667)
nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: • Nível 1: O valor
justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títu- 5.5. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
los mantidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços
Consolidado
de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado é visto como ativo se os Aplicações financeiras
31/12/2019 31/12/2018
preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bol- Certificados de depósitos bancários - CDBs (a)
3
65
sa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência Conta poupança (b)
871
4.511
reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que Ativo circulante
3
65
ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. • Nível 2: O valor justo Não circulante
871
4.511
dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por (a) Todas as aplicações financeiras encontram-se sob garantia de operações
exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de de empréstimos e financiamentos e debêntures a pagar. As aplicações fiavaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados nanceiras são remuneradas entre 100% e 102% da taxa do CDI. (b) Este
pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas montante é referente a repasses não disponíveis para utilização das contas
específicas da Companhia. Se todas as informações relevantes exigidas para poupanças da Caixa Econômica Federal, pertencentes a SPE Macaé Emo valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento preendimentos Imobiliários. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
estará incluído no Nível 2. Se uma ou mais informações relevantes não estiver resultado estão apresentados, na demonstração do fluxo de caixa, em “Ativibaseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estaria incluído no dades de investimentos” como parte das variações do capital circulante. As
Nível 3. Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar esses instru- variações dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado estão
mentos financeiros incluem: • preços de mercado cotados ou cotações de ins- registradas como “Receitas financeiras e Despesas financeiras” no resultado
tituições financeiras ou corretoras para instrumentos similares; e • o valor justo (Nota Explicativa nº 32). 5.6. Qualidade do crédito dos ativos financeide swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos fluxos de caixa ros. Os saldos consolidados em 31/12/2019 dos ativos financeiros lastreados
futuros estimados com base nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado. por títulos privados totalizam R$65 (31/12/2018 – R$65). Os títulos privados
• Nível 3: Inserções para os ativos ou passivos que não são baseadas nos da- são CDBs emitidos pelos seguintes bancos: Brasil, Alfa e Credit Suisse.
dos adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis). A Companhia 5.7. Contas vinculadas. Estão representadas por recursos oriundos de finão possui ativos financeiros mensurados pelos níveis 1 e 3, sendo a totalida- nanciamentos liberados por instituição financeira a promitentes compradores
de dos mesmos (mensurados pelo nível 2) de liquidez imediata. A Companhia de empreendimentos em construção, os quais são disponibilizados à medida
classificou as aplicações em poupanças no montante de R$871 em 31/12/2019 do progresso físico de execução dos correspondentes empreendimentos.
Controladora
Consolidado
(R$4.511 em 31/12/2018) como ativos financeiros ao valor justo por meio do 6 Caixa e equivalente de caixa
ReapreReapreresultado no nível 2. 5 Instrumentos financeiros por categoria. Com exceção
sentado
sentado
dos ativos financeiros ao valor justo, os demais ativos financeiros são classifica31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
dos como “Custo amortizado” e os passivos como “Outros passivos financeiros”.
3.269
3.851
8.745
11.865
5.1. Caixa e equivalentes de caixa. O valor de mercado desses ativos não di- Caixas e bancos
fere significativamente dos valores apresentados nas demonstrações contábeis Equivalentes de caixa
(Nota Explicativa nº 6). As taxas pactuadas refletem as condições usuais de Aplicação em título de
80
123
865
3.868
mercado. 5.2. Empréstimos e financiamentos. As condições e os prazos dos liquidez imediata
3.349
3.974
9.610
15.733
empréstimos e financiamentos obtidos estão apresentados na Nota Explicativa
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Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins, sendo que
a Companhia considera equivalente de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e que esteja sujeita a
um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras da Companhia estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) ou
operações compromissadas lastreadas em CDBs e debêntures de emissão de
instituições financeiras de primeira linha, e são resgatáveis em prazo inferior a 90
dias da data das respectivas operações. As aplicações são classificadas como
equivalentes de caixa, conforme a descrição do CPC 3 (IAS 7). A Companhia
tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos
se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições
financeiras de primeira linha, as quais são substancialmente remuneradas com
base em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Controladora
Consolidado
7 Contas a receber
ReapreReapreEmpreendimentos em
sentado
sentado
construção
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Receita de unidades
vendidas em construção
431.343
440.163
(-) Receita a apropriar
- (101.652) (106.364)
(=) Receita apropriada
329.691
333.799
(+) Adiantamento de clientes
23.316
28.760
(-) Recebimentos acumulados
- (266.151) (263.481)
Contas a receber de unidades
em construção
86.856
99.078
Total de empreendimentos
concluídos e vendidos
31.683
41.701
189.573
275.360
Total a receber de clientes
imobiliários
31.683
41.701
276.429
374.438
(-) Ajuste a valor presente
(11)
(62)
Prestação de serviços a
receber
4.440
4.806
7.167
8.320
(-) Provisão para distratos de
contratos
(449)
(1.704) (74.222) (99.290)
(-) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
(5.899)
(1.021) (23.449) (18.744)
Total de contas a receber
29.775
43.782
185.914
264.662
Circulante
24.610
37.864
160.761
234.416
Não circulante
5.165
5.918
25.153
30.246
As contas a receber estão, substancialmente, atualizadas pela variação do Índice
Nacional da Construção Civil - INCC até o habite-se e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M, acrescido de juros de 12% ao
ano, apropriados de forma “pro rata temporis” a partir da conclusão da construção
e entrega da unidade vendida. Dessa forma, o Contas a Receber dos empreendimentos concluídos e o contas a receber apropriado dos empreendimentos em
construção, deduzido do ajuste a valor presente, estão apresentados ao valor justo. O valor da provisão para créditos de realização duvidosa é revisado periodicamente. O critério de provisão leva em conta a diferença negativa individual entre
o valor de mercado das unidades e o saldo total a receber dos clientes inadimplentes. As dívidas condominiais, as dívidas fiscais (IPTU) e as taxas de serviços
são somadas ao saldo a receber dos respectivos clientes inadimplentes para essa
apuração. O Contas a Receber individualmente impaired refere-se ao saldo de
contas a receber de clientes dos contratos que preveem alienação fiduciária do
bem negociado, cujo valor de mercado do imóvel é maior do que os saldos a receber de clientes vencidos. Consequentemente nenhuma provisão é requerida. O
saldo do Contas a receber das unidades vendidas e em construção não está totalmente refletido nas demonstrações contábeis, uma vez que seu registro é limitado
à parcela da receita reconhecida contabilmente, líquida dos valores já recebidos.
Quanto às informações sobre os principais clientes, em função da própria atividade
10 Investimentos
(i) Participações Societárias – Diretas:
Investidas Diretas
João Fortes Construtora Ltda
Frank Empreendimentos Imobiliários e
Participações Ltda.
JFE 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
LB12 Investimentos Imobiliários Ltda.
JFE 68 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 35 Empreendimentos Imobiliários Ltda
SPE Ceilandia BSB Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Alfa Port Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNR Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 42 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 5 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 37 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 74 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 36 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 45 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 7 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 55 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 54 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Pelicano Empreendimentos imobiliários Ltda
JFE 60 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda
JFE 34 Empreendimentos Imobiliários Ltda
MNR 6 Empreendimentos S/A
Juros atribuidos aos estoques das investidas
Outros (23 empresas)
Outros movimentos pela compra/venda de
participação / Minoritários
Total Investimentos
(ii) Participações Societárias – Passivo a
descoberto:

imobiliária residencial com foco no segmento econômico, a Companhia não possui
individualmente, clientes que representam mais de 10% da receita total consolidada. Em 31/12/2019 e de 31/12/2018 os saldos do ativo circulante e não circulante
de contas a receber de clientes estão compostos pelos seguintes vencimentos:
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
Vencidos
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Até 30 dias
171
522
1.639
7.953
31 a 60 dias
116
851
2.080
29.342
61 a 90 dias
482
127
1.572
1.462
91 a 180 dias
1.078
1.136
23.624
27.193
mais de 180 dias
22.418
24.072
145.256
139.410
24.265
26.708
174.171
205.360
A vencer:
Até 30 dias
310
1.949
4.389
16.845
31 a 60 dias
392
2.497
121.965
17.795
61 a 90 dias
177
1.595
14.292
71.037
91 a 120 dias
174
1.576
1.770
11.971
121 a 360 dias
1.200
1.458
7.281
98.789
2.253
9.075
149.697
216.437
Prestação de serviços
4.440
4.806
7.167
8.320
Adiantamentos de clientes
26.473
26.154
Ajuste a valor presente
(12)
(62)
(-) Receita de vendas a
apropriar
- (99.064) (103.759)
(-) Provisão para distratos de
contratos
(449)
(1.704) (74.222) (99.290)
(-) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
(5.899)
(1.021) (23.449) (18.744)
Ativo circulante
24.610
37.864
160.761
234.416
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
A vencer
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
entre 1 e 2 anos
1.536
1.744
7.858
8.843
entre 2 e 3 anos
1.199
1.315
5.902
7.013
entre 3 e 4 anos
876
1.018
4.117
5.168
Após 4 anos
1.554
1.841
7.276
9.222
5.165
5.918
25.153
30.246
Adiantamento de clientes
2.587
2.605
(-) Receita de vendas a
apropriar
(2.587)
(2.605)
Não circulante
5.165
5.918
25.153
30.246
A Companhia tem como política interna acompanhar mensalmente a carteira
de recebíveis e buscar realizar os distratos de unidades que estejam inadimplentes. Após os distratos, essas unidades são recolocadas à venda ao valor
de mercado. Essa prática evita uma concentração de distratos no momento da entrega das chaves e o repasse da carteira a instituições financeiras
cessionárias de crédito. O aumento da provisão para créditos de liquidação
duvidosa é decorrente da queda no valor recuperável na revenda de unidades
distratadas por inadimplência. 7.1. Operações de cessão de créditos. Em
31 de dezembro de 2019, a Companhia possui saldos de contas a receber
de clientes transferidos à instituições financeiras, com cláusulas de garantia
sobre eventuais perdas futuras. Consequentemente, a Companhia continua
a reconhecer integralmente o valor contábil dessas contas a receber e reconheceu o montante recebido nessa transferência como cessão de créditos
(Nota Explicativa nº 14). Em 31 de dezembro de 2019, o valor contábil do
respectivo passivo no consolidado é de R$19.680 (31 de dezembro de 2018
- R$ 20.372). 8 Imóveis a comercializar. São representados por imóveis a

serem vendidos e terrenos para futuras incorporações, assim distribuídos:
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
Adiantamento para compra 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
de terrenos
3.230
3.221
8.000
7.384
Terrenos
5.974
5.975
104.844
182.743
Imóveis concluídos
15.501
18.657
372.122
541.909
Imóveis em construção
6.547
6.546
396.235
390.981
Provisão para distrato
365
1.239
112.594
134.076
Provisão para reavaliação
de estoque
(608)
(791) (221.845) (199.631)
Encargos financeiros (a)
354
1.079
221.465
257.118
31.362
35.926
993.415 1.314.580
Parcela circulante
22.158
26.730
880.571 1.128.088
Parcela não circulante
9.205
9.196
112.844
186.492
(a) A movimentação dos encargos financeiros incorridos, originários de operações de financiamento bancário e apropriados ao custo durante o período
de construção, pode ser assim demonstrada:
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
Saldo nos estoques no início 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
do exercício
1.079
1.325
257.118
227.157
Encargos financeiros
incorridos no exercício
60.645
Apropriação dos encargos
financeiros custo vendas
(725)
(246)
(35.653)
(30.684)
Saldo nos estoques no fim
do exercício
354
1.079
221.465
257.118
Os encargos financeiros incorridos no exercício não incluem encargos financeiros sobre as contas a pagar de terrenos, limitando-se aos empréstimos
obtidos com esta destinação específica e financiamento imobiliário. Os encargos financeiros, durante a fase de construção, sobre as contas a pagar
de terrenos são capitalizados nos estoques. O valor contábil de um empreendimento é transferido para rubrica “Imóvel em construção” no momento em
que o empreendimento é lançado. A parcela classificada no realizável a longo
prazo corresponde a terrenos de empreendimentos previstos para serem lançados em período superior a 12 meses. O saldo de imóveis a comercializar
dados em garantia estão mencionados na Nota Explicativa nº 14.
9 Outros ativos
Controladora
Consolidado
Adiantamento a
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
fornecedores (a)
8.105
23.159
19.269
32.374
Valores diversos a receber (b)
1.440
2.151
15.824
17.008
Adiantamentos diversos (c)
5.777
5.156
18.220
17.015
Despesa antecipada c/
comissão sobre vendas
3.078
3.078
8.375
8.517
Valores reembolsáveis de
clientes
2.159
4.640
18.400
33.544
63.847
79.554
Parcela circulante
18.400
33.544
63.847
79.554
(a) Saldo composto principalmente por antecipações efetuadas por SPEs
com obras ainda não concluídas, concedidos à fornecedores de serviços e
de materiais, e que em função da fase em que devem ser executados ainda
não foram terminados devido a paralização das obras. (b) Saldo composto
principalmente por transações de vendas de ativos e por contas a receber
de compras de recebíveis de empresas coligadas. (c) Saldo composto por
ações de bloqueios bancários e pagamentos antecipados referentes a estudos de terrenos e gastos com obras ainda não lançadas.

Controladora
Consolidado
Patrimônio Líquido +
Lucro (Prejuízo)
Equivalência
Equivalência
Participação - %
Ativo Passivo
AFAC
do Exercício
Investimento
Patrimonial
Investimento
Patrimonial
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
99,99%
99,99% 255.200 261.429
31.496
(53.601)
31.498
(36.261)
(2.758)
(898)
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

112.152
55.575
69.738
69.354
68.611

39.424
2.248
24.911
27.593
27.167

72.728
53.328
44.827
41.761
41.444

56.908
41.566
43.249
52.715
65.207

15.820
(3.403)
708
(10.954)
(23.764)

6.105
(6.448)
(29.199)
1.885
(21.951)

72.728
53.328
44.827
41.761
41.444

56.908
41.566
43.249
52.715
65.208

15.820
(3.403)
708
(10.954)
(23.764)

27.477
(6.448)
(27.751)
25.966
(21.951)

-

-

-

-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
70,00%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
80,00%
30,00%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
70,00%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
80,00%
30,00%

57.557 24.472
39.637 11.317
25.547 2.724
25.690 5.481
18.624 1.022
19.972
90
15.681 3.028
25.239 13.074
81.769 70.109
19.501 7.896
18.210 7.246
16.993 7.626
8.756
495
28.872 21.056
24.474 17.311
61.226 56.037
24.425 2.750
217.812 164.583

33.086
28.320
22.824
20.210
17.602
19.898
12.653
12.165
11.661
11.605
10.964
9.366
8.260
7.816
7.163
5.188
21.675
59.309

23.940
27.821
22.953
20.412
17.663
19.966
12.578
14.079
12.321
13.792
11.135
9.912
77.103
12.009
20.138
13.101
28.865
57.336

9.145
498
(129)
(203)
(62)
(68)
(19)
(1.915)
(4.332)
(2.666)
(172)
(546)
(15.369)
(4.193)
(12.975)
2.381
(10.601)

(178)
(7.095)
(853)
(2.043)
92
(7)
(7)
(867)
(37.638)
(919)
1.774
(847)
(370)
(2.701)
(4.864)
(7.733)
(17.084)
(31.724)

33.086
28.320
22.824
20.210
17.602
13.929
12.653
12.165
11.661
11.605
10.964
9.366
8.260
7.816
7.163
5.188
4.931
221.112
42.441

23.940
27.822
22.953
20.412
17.663
13.976
12.578
14.079
12.321
13.792
11.136
9.912
77.103
12.009
20.138
10.481
5.850
256.039
51.159

9.145
498
(129)
(203)
(62)
(48)
(19)
(1.915)
(4.332)
(2.666)
(172)
(546)
(15.369)
(4.193)
(12.975)
714
(34.927)
(7.068)

(178)
(7.095)
(853)
(2.043)
92
(5)
(7)
(866)
(33.299)
(919)
1.774
(847)
(370)
5.261
(4.864)
(6.186)
(5.125)
(30.439)
(19.931)

4.931
-

5.850
-

714
-

(5.125)
-

573.853

706.265

(62.819)

(216.273)

755.384

924.507

(58.317)
(154.177)

(30.917)
(175.785)

4.931

3.092

(64.329)
(63.615)

(24.461)
(30.484)

-

-

Participação - %
Ativo Passivo
Passsivo a descoberto
31/12/2019 31/12/2018
João Fortes Construtora Ltda
99,99%
99,99% 255.200 261.429
JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda
99,99%
99,99%
26.147 185.128
Macaé Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda 40,00%
40,00% 114.432 268.598
JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda
70,00%
70,00%
51.247 109.848
JFE 32 Empreendimentos Imobiliários Ltda
99,99%
99,99%
13.473 39.283
Costabella Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99%
99,99%
9.329 31.138
LB10 Investimentos Imobiliários Ltda.
99,99%
99,99%
59.215 80.907
JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda
99,99%
99,99%
15.079 28.151
JFE 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99,99%
99,99%
64.648 73.110
JFE 71 Empreendimentos Imobiliários Ltda
99,99%
99,99%
13 8.025
SPE Américas Projeto 02 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
70,00%
70,00%
10.711 22.055
JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda
99,99%
99,99%
9.639 16.436
JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda
99,99%
99,99%
964 7.678
JFE 12 Empreendimentos Imobiliários Ltda
80,00%
80,00%
4.146 11.761
Inpar Soc. Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99%
99,99%
3.752 8.717
Contemporanium Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda.
14,27%
14,27%
28.033 60.431
Outros (10 empresas)
160.080 176.160
Mútuos a receber de controladas
Total Passivo a Descoberto
Total Equivalência Patrimonial
(iii) Participações Societárias – Indiretas:
Participação - %
Investidas Indiretas
31/12/2019 31/12/2018
IPP Ile Saint Louis Empr. Imobiliario Ltda
99,99%
99,99%
IPP Residencial Kandinsky Empr. Imobiliários Ltda 99,99%
99,99%
SPE Cinco de Julho Incorporações S/A
76,57%
76,57%
Contemporanium Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda.
85,73%
85,73%
Incorporadora Pinheiro Pereira 3 Ltda.
99,99%
99,99%
Incorporadora Pinheiro Pereira 5 Ltda.
99,99%
99,99%
Incorporadora Pinheiro Pereira 6 Ltda.
82,09%
82,09%
Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda.
99,99%
99,99%
Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda.
99,99%
99,99%
Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda.
86,62%
86,62%
Incorporadora Pinheiro Pereira 12 Ltda.
99,99%
99,99%
Andorinha Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99%
99,99%
Arara Empreendimentos Imobiliarios Ltda
99,99%
99,99%
Charitas Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 99,99%
99,99%
Lake Garden Empreendimentos Imobiliários
SPE Ltda
50,00%
50,00%
Papagaio João Pessoa Empreendimentos
Imobiliários Ltda
50,00%
50,00%
Cyrela Piemtonte Empreendimentos
Imobiliários Ltda
25,00%
25,00%
Total do Investimento

Controladora
Consolidado
Patrimônio Líquido + Lucro (Prejuízo) do
Equivalência
Equivalência
AFAC
Exercício
Investimento
Patrimonial
Investimento
Patrimonial
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(451)
(36.050)
(451)
(36.050)
(3.118)
(326)
(158.981) (133.023)
(25.962)
(68.824) (158.981) (133.019)
(25.962)
(68.337)
(154.166) (130.869)
(23.297)
(10.180)
(61.666)
(52.348)
(9.319)
(4.072)
(58.388)
(43.666)
(14.722)
(47.983)
(40.872)
(30.567)
(10.305)
(33.069)
(25.809)
(19.712)
(6.281)
(13.624)
(25.809)
(19.711)
(6.281)
(13.624)
(21.809)
(21.800)
(11)
(29.126)
(21.809)
(21.798)
(11)
(29.124)
(21.692)
(1.812)
(21.449)
(58.265)
(21.692)
(1.809)
(21.449)
(36.460)
(13.071)
(9.684)
(3.388)
(10.251)
(13.071)
(9.683)
(3.388)
(10.250)
(8.462)
(10.617)
(1.523)
(48.013)
(8.462)
(10.615)
(1.523)
(33.399)
(8.012)
(7.919)
(328)
(713)
(8.012)
(7.919)
(328)
(713)
(11.229)
(6.797)
(6.714)
(6.510)
(4.965)

(5.418)
(6.182)
(6.714)
(5.719)
(4.715)

(6.194)
(1.570)
(546)
(792)
(506)

(5.449)
(9.758)
(3.723)
(7.703)
(4.591)

(7.860)
(6.797)
(6.714)
(5.208)
(4.965)

(3.793)
(6.181)
(6.713)
(4.575)
(4.715)

(32.398)
(32.349)
(571.803)

(25.677)
(2.978)
(436.505)

(8.176)
(15.477)
(166.272)

(12.610)
(46.066)
(376.879)

(4.351)
(21.161)
122.669
(295.212)

(3.664)
(16.005)
102.654
(230.461)

Patrimônio Líquido + Lucro (Prejuízo) do
AFAC
Exercício
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
2.776
(1.019)
(1.272)
253
(1.240)
138
1.007
1.010
(3)
(33)
1.456
1.854
1.828
26
(614)

Ativo Passivo
1.758
1.145
3.310

(4.336)
(1.570)
(546)
(633)
(506)

(3.814)
(9.757)
(3.723)
(6.162)
(4.591)

-

-

-

-

(1.106)
(1.799)
(14.508)
(17.129)
(137.821) (276.023)
(3.118)
(326)
(291.997) (451.806)
(63.941)
(30.484)
Controladora
Consolidado
Equivalência
Equivalência
Investimento
Patrimonial
Investimento
Patrimonial
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(1.019)
(1.272)
253
(1.240)
1.006
1.009
(3)
(33)
1.420
1.400
20
(470)
-

28.033
28.768
17.839
10.320
38.323
6.858
24.986
7.909
6.362
629
71.432

60.431
14.088
7.036
23.770
9.141
9.859
9.105
19.125
1.769
579
10.917

(32.398)
14.679
10.803
(13.450)
29.182
(3.001)
15.881
(11.215)
4.594
50
60.516

(25.677)
14.469
10.790
(12.291)
30.125
(1.562)
19.534
(6.048)
4.505
20
63.621

(8.176)
(36)
(774)
(1.164)
(943)
(1.441)
(3.653)
(5.213)
89
30
1.895

(12.610)
(10)
(263)
(12.044)
(4.077)
(1.536)
(8.756)
(1.936)
588
6
1.207

(27.775)
14.678
10.802
(11.041)
29.179
(3.001)
13.756
(11.214)
4.593
50
60.510

(22.013)
14.468
10.789
(10.090)
30.122
(1.562)
16.920
(6.047)
4.504
20
63.615

(6.643)
(36)
(774)
(895)
(943)
(1.441)
(646)
(5.213)
89
30
1.895

(10.810)
(10)
(263)
(9.886)
(4.077)
(1.536)
(7.585)
(1.936)
588
(93)
607

-

-

-

-

845

2.176

(1.331)

(748)

144

(243)

116

78

72

(122)

116

78

72

(122)

328

1.577

(1.249)

(174)

(227)

(1.075)

(654)

(541)

(113)

(538)

(654)

(541)

(113)

(538)

2.973

(iv) Movimentação dos Investimentos
Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017
1.093.974
8.584
Aumento de Capital
252.001
42.918
Vendas de Participações
(6.043)
(17.926)
Ajustes de equivalência patrimonial de exercícios
anteriores
(132.054)
Dividendos recebidos
(50.000)
Perda na Equivalência Patrimonial
(451.806)
(30.484)
Provisão para passivo a descoberto
188.229
Ajustes OCPC01 - Juros Capitalizados
30.206
Saldo em 31 de dezembro de 2018
(Reapresentado)
924.507
3.092
Aumento/Redução de Capital
73.035
62.662
Perda na Equivalência patrimonial
(291.997)
(63.941)
Provisão para passivo a descoberto
84.765
3.118
Ajustes OCPC01 - Juros Capitalizados
(34.926)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
755.384
4.931
11 Propriedade para investimento. A Companhia mantém contrato de aluguel
atípico, do tipo “built-to-suit”, de 41 anos de prazo, com a Cencosud Brasil Comercial S.A., que se refere a construção de loja em terreno previamente determinado, com características específicas para locação. Com base nesse contrato de
aluguel, a Companhia lavrou Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças junto à RB Capital Companhia de Securitização em 27
de julho de 2018 onde foram cedidos os créditos de 156 meses no valor nominal
de R$36.008, sendo feito a cessão com taxa de desconto de 9,43045 % a.a. e o
pagamento de R$1.496 de despesas para a realização da operação. A operação
foi liquidada em 2 etapas, sendo a primeira liquidação realizada no dia 08 de

(113)
844
(1.139)
(957)
(2.580)
(2.295)
(285)
(239)
(2.580)
(2.295)
(285)
(239)
74.789
98.973
(20.332)
(43.592)
78.826
99.106
(14.634)
(37.642)
(3.118)
(2.758)
(326)
(898)
agosto de 2018 no valor de R$15.299 e o valor residual da cessão R$4.201 foi liConsolidado
berado para a Companhia, quando as garantias foram registradas. A Companhia
31/12/2019
31/12/2018
deu o próprio imóvel como garantia, no caso de inadimplemento da Cencosud,
Taxa
imóvel avaliado em R$36.008. Devido a isso, a cessão está classificada na conta
anual de
Deprecia- Imobide “Empréstimos e Financiamento” (Nota Explicativa nº 14), e está registrada
depreciação Acu- lizado Imobilizapelo valor líquido recebido de R$19.837 em 31 de dezembro de 2019 (R$20.052
ção Custo mulada líquido do líquido
em 31 de dezembro de 2018). A receita decorrente do aluguel e os custos da Computadores e Periféricos
20%
1.764
(1.737)
27
32
operação, que correspondem a amortização da dívida, serão mensalmente Instalações
3%
3.885
(1.489) 2.396
2.598
apropriados de acordo com o prazo das parcelas cedidas. O valor registrado na Máquinas e Equipamentos
10%
438
(383)
55
94
rubrica de propriedade para investimento, no montante de R$17.464 (31 de de- Móveis e Utensílios
10%
2.391
(1.971)
420
659
zembro de 2018 – R$ 17.924), corresponde a fração do custo de construção da Estande e apartamento
unidade relacionada ao contrato de aluguel, líquido da depreciação acumulada. decorado (a)
4.632
(3.707)
925
925
12 Imobilizado. O ativo imobilizado é composto, principalmente, dos bens utili- Direito de uso de
zados nas instalações da Companhia (móveis, utensílios e computadores, dentre propriedade (b)
2.524
(505) 2.019
outros). Está contabilizado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação.
15.634
(9.792) 5.842
4.308
Controladora
(a) Os gastos com a construção dos estandes de venda e do apartamento
31/12/2019
31/12/2018 modelo são capitalizados apenas quando a expectativa de vida útil-econômica
Taxa anual
Deprecia- Imobi- Imobili- for superior a um ano e depreciados de acordo com o prazo de vida útil-ecode depreção Acu- lizado
zado nômica, que varia de acordo com cada empreendimento, e são baixados por
ciação Custo mulada líquido
líquido ocasião do término da comercialização ou demolição. (b) O Direito de uso de
Computadores e Periféricos
20%
1.719
(1.698)
21
21 propriedade é referente ao aluguel das salas da sede administrativa e do arInstalações
3%
1.956
(585) 1.370
1.435
Máquinas e Equipamentos
10%
295
(295)
25 quivo de documentos da Companhia, que possuem contrato com vigência de 5
Móveis e Utensílios
10%
1.969
(1.619)
350
547 anos. 13 Intangível. O intangível da controladora é composto, principalmente,
das licenças de softwares e está contabilizado pelo custo de aquisição deduziEstande e apartamento
decorado (a)
2.544
(2.195)
349
349 do de amortização. O consolidado é composto, principalmente, pelo valor justo
Direito de uso de propriedade (b)
2.524
(505) 2.019
- dos projetos adquiridos quando da aquisição da Incorporadora Pinheiro Pereira
11.007
(6.897) 4.109
2.377 (atual João Fortes Construtora Ltda.) em 26/01/2011. Os projetos de empreen3.086
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dimento são decorrentes da aquisição da IPP (R$63.259), de aquisições em
etapas da SPE 5 de Julho (R$3.046) e da SPE Contemporanium (R$463). Os
projetos têm vida útil definida e estão sendo amortizados de forma linear de
acordo com período de construção. Entretanto, destaca-se que em 31/12/2019,
há dois projetos de empreendimentos imobiliários totalizando o valor bruto de
R$21.144, cujos custos intangíveis ainda não estão sendo amortizados, pois
eles ainda não foram iniciados, devendo ser lançados futuramente.
Controladora
Consolidado
Projetos de
empreendiSoftwares
mentos Softwares Total
384
22.291
384 22.675
Em 31 de dezembro de 2017
Amortização
(464)
(1.147)
(494) (1.641)
288
288
288
Aquisições
208
21.144
178 21.322
Em 31 de dezembro de 2018
Amortização
(65)
(65)
(65)
185
223
223
Aquisições
328
21.144
336 21.480
Em 31 de dezembro de 2019
14 Empréstimos e financiamentos
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Em moeda nacional
87.933
131.297
87.933
131.297
Capital de giro
320
19.680
20.372
Cessão de recebíveis
44.337
37.617
400.066
415.185
Crédito imobiliário
132.270
169.234
507.679
566.854
(666)
(666)
Custo da transação a apropriar
132.270
168.568
507.679
566.188
118.111
140.738
444.082
494.164
Passivo circulante
Não circulante
14.159
27.830
63.597
72.024
Modalidade de empréstimos no passivo circulante:
Passivo Circulante por
operação
Controladora
Consolidado
Em moeda nacional
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Capital de giro
82.952
112.771
82.952
112.771
Cessão de recebíveis
320
1.464
1.790
Crédito imobiliário
35.159
28.216
359.666
380.172
118.111
141.307
444.082
494.733
Custo da transação a
apropriar
(569)
(569)
118.111
140.738
444.082
494.164
Os financiamentos imobiliários e de capital de giro estão garantidos por hipotecas e recebíveis dos respectivos imóveis. Os valores dos recebíveis estão
demonstrados pelo valor faturado e não contemplam os ajustes do POC. Segue abaixo o quadro de garantia de empréstimos:
15 Debêntures a pagar
Data da emissão
Emissões
16/05/2013
15/08/2015
15/08/2015

Principal R$

3ª Emissão - 3ª serie 50.129
4ª Emissão
150.000
5ª Emissão
100.000

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
107.596
109.474
217.655
226.801
2.401
2.509
327.652
338.784
Os montantes em aberto de longo prazo têm a seguinte composição, por ano de
Controladora
Consolidado
vencimento:
Períodos
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
entre 1 e 2 anos
12.114
23.695
40.507
43.471
entre 2 e 3 anos
2.045
4.135
8.387
13.179
entre 3 e 4 anos
1.614
1.471
de 4 em diante
13.089
13.903
14.159
27.830
63.597
72.024
Os principais dados sobre os empréstimos e financiamentos:
31/12/2019
Financiamentos
Controla- ConsoliImobiliários
dora
dado
Taxa
Vencimento
CDI+4,80%
entre jan/2019 e abr/2019
11.632
TR + 11,28% a.a.
entre jan/2019 a jul/2021
44.337
388.434
44.337
400.066
Empréstimos, financiamentos e cessão em reais
Taxa média
Vencimento
148,92% CDI
entre jul/2017 a dez/2019
47.549
47.549
CDI +6,13% a.a.
entre jul/2016 a mai/2023
40.384
40.384
IGP-M + 12% juros a.a.
entre set/2019 a jul/2028
452
10,02% a.a.
entre jan/2019 a jul/2031
19.228
87.933
107.613
A Companhia possui contratos de empréstimos, com Covenants normalmente
aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índices
econômico-financeiros, geração de caixa e de outros itens. Os Covenants são
calculados com base nos indicadores abaixo, determinados com base nas demonstrações contábeis da Companhia e em Rating independente da Fitch, sendo todos computados para a data base de 31 de dezembro de 2019: • Índices
de EBIT ajustado ( Earning Before Interest and Taxes). • Índices para Níveis
máximos de endividamento. • Índices para Níveis mínimos de liquidez. • Rating
independente da Fitch. Destaca-se que em 31/12/2019 a Companhia possuía
10 contratos com o Bancos Credit Suisse e 1 contrato com o Banco do Brasil, os
quais os Covenants foram quebrados. Eventuais penalidades reclamadas pelo
não pagamento a esses credores estão devidamente provisionados nessa data.
A Companhia segue a orientação da regra contábil definida no CPC 26 e mantém
no passivo circulante, os saldos das operações afetadas pelo Covenant. Vale
destacar que a Companhia está em tratativas com as instituições financeiras
responsáveis por esta operação para negociação de um Waiver para o índice
ultrapassado e para repactuar os compromissos para os exercícios futuros.
Garantia dos empréstimos
Estoques
Contas a receber
Equivalentes de caixa/ Aplicações financeiras

Remuneração anual
CDI + Juros 0,055 a.a
Variável (a)
Variável (a)

31/12/2019
17/05/2021
31/12/2021

Passivo circulante
Passivo não circulante
(a) O valor de Remuneração por Debêntures corresponde a um percentual sobre
o resultado consolidado da Companhia, considerando, de maneira agregada, os
Exercícios de Apuração de 2016 a 2020. Caso o resultado seja negativo, não
haverá remuneração e/ou perda do principal. Todos os credores referentes a 4ª
e 5ª emissão são empresas controladas do grupo, portanto, representam uma
transação com partes relacionadas conforme mencionado na Nota 16. As debêntures acima listadas não apresentam nenhum tipo de cláusula de covenants. As
debêntures serão amortizadas conforme prazos apresentados:
Amortizações
Períodos de vencimentos
Controladora
Consolidado
devidos
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Vencidos
60.958
53.615
60.958
53.615
entre 2 e 3 anos
156.500
entre 3 e 4 anos
93.500
240.000
de 4 em diante
310.958
293.615
60.958
53.615
16 Partes relacionadas. A Companhia, os acionistas controladores e as controladas e controladas em conjunto realizam operações comerciais e financeiras entre si,
a preços, prazos, encargos financeiros e demais condições consideradas pela Administração como usualmente praticadas no mercado de incorporação imobiliária. Os
saldos de partes relacionadas foram eliminados integralmente na consolidação. As
contas a receber de partes relacionadas no consolidado estão garantidas pela participação dessas pessoas físicas e jurídicas em empreendimentos da Companhia.
Esses saldos incluem encargos financeiros atualizados pelo CDI, sem previsão de
liquidação. Em 11/12/2015, o Conselho de Administração deliberou sobre a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
objeto de colocação privada, no valor nominal total de R$150.000. Em 31/12/2016
as Partes Relacionadas haviam adquirido o valor total de emissão de R$150.000.
Em 11/03/2016, o Conselho de Administração deliberou sobre a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, objeto de
colocação privada, no valor nominal total de R$100.000. Em 31/12/2016 as Partes
Relacionadas haviam adquirido R$90.000. Durante o decorrer do exercício de 2019,
as Partes relacionadas adquiriram o restante das debêntures emitidas no valor de
R$10.000, totalizando a cifra de R$100.000 de ações emitidas.
ATIVO
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Mútuos com Controladas
287.115
294.507
Cartas de Crédito com
Controladas
11.286
11.286
Demais Partes relacionadas
não consolidadas (a)
64.467
86.254
64.467
86.254
Outras partes Relacionadas (b)
250
7.676
(-) Provisão para perda
estimada de créditos
(30.453) (30.453) (30.453) (30.453)
Dividendos a receber
31.814
32.486
Dividendos antecipados
815
815
Total valores a receber de
partes relacionadas
364.229
394.080
35.079
64.292
Ativo circulante
34.014
55.801
34.264
63.477
Ativo não circulante
330.215
338.279
815
815
PASSIVO
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Mútuos com Controladas
367.984
236.838
Demais Partes relacionadas
não consolidadas (a)
46.261
45.607
46.261
45.607
Mútuo com Acionistas
52.195
54.844
52.194
54.843
Outras partes Relacionadas (b)
14.299
2.321
Dividendos a pagar
530
530
7.630
7.630
Dividendos antecipados
4.687
4.687
Total de valores a pagar de
partes relacionadas
471.657
342.506
120.384
110.401
Passivo circulante
98.985
100.981
120.384
110.401
Passivo não circulante
372.672
241.525
Os mútuos entre Companhias do grupo são remunerados com base no IGPM.
(a) Demais partes
ATIVO
relacionadas não
Controladora
Consolidado
consolidadas
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Gelub Investimentos
Imobiliários Ltda.
64.467
58.560
64.467
58.560
Shopinvest Empreendimentos
Imobiliários S/A
27.473
27.473
Shopping Park Europeu S/A
190
190
JFE 33 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
31
31
64.467
86.254
64.467
86.254
(b) Outras Partes
Relacionadas
BV Empreendimentos e
Participações SA
4.457
Performance
250
2.901
Outros
318
250
7.676
(a) Demais partes
PASSIVO
relacionadas não
Controladora
Consolidado
consolidadas
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
BFC Administradora de Bens
S/A
44.053
43.399
44.053
43.399
MNR 6 Empreendimentos
Imobiliários S/A
2.208
2.208
2.208
2.208
46.261
45.607
46.261
45.607
(b) Outras Partes
Relacionadas
MRM Construtora Ltda.
14.299
2.321
14.299
2.321
16.1 Remuneração dos administradores
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Honorários do Conselho
(288)
(324)
(288)
(324)
Honorários da Administração
(348)
(505)
(989)
(1.958)
(636)
(829)
(1.277)
(2.282)
O bônus dos administradores são definidos e devidamente registrados quando da aprovação das demonstrações contábeis na Assembleia Geral de Acionistas. 16.2 Benefícios a empregados. Desde 2010 a Companhia manteve
planos de previdência privada de contribuição definida para seus empregados
efetuando contribuições mensais com base na folha de pagamento aos fundos oficiais de aposentadoria e de previdência social, as quais foram lançadas
em despesas pelo regime de competência. Aderindo ao plano e realizando a
Contribuição Participante, a João Fortes efetuou a Contribuição Empresa até
dezembro de 2017, que é equivalente a 100% (cem por cento) da contribuição
Participante. Em caso de RESGATE TOTAL do saldo formado pela Contribuição Básica Participante, o Participante perderá integralmente o saldo formado
pela Contribuição Mensal Empresa e terá seu plano cancelado. Em caso de
RESGATE PARCIAL do saldo formado pela Contribuição Mensal Participante, o Participante perderá a mesma proporção do saldo formado pela Contribuição Mensal Empresa e continuará normalmente no plano.

Vencimento final

Controladora
31/12/2019 31/12/2018
60.958
53.615
156.500
150.000
93.500
90.000
310.958
293.615
60.958
53.615
250.000
240.000

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
60.958
53.615
60.958
53.615
60.958
53.615
-

17 Contas a pagar por aquisição de imóveis
17.1. Terrenos para futuras incorporações
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Em unidades (permuta)
35.148
80.748
84.849
139.913
Em moeda corrente
8.148
10.681
3.636
5.818
43.296
91.429
88.485
145.731
Passivo circulante
43.296
91.429
63.777
116.823
Passivo não circulante
24.708
28.908
Valores a pagar por ano de
Controladora
Consolidado
vencimento:
Em moeda (R$)
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
até 1 ano
8.148
10.681
3.636
5.818
Em unidades (permuta)
35.148
80.748
60.141
111.005
Passivo circulante
43.296
91.429
63.777
116.823
Em unidades (permuta)
24.708
28.908
Passivo não circulante
24.708
28.908
18 Adiantamento de clientes. Para as vendas de unidades não concluídas,
a receita é reconhecida de acordo com o percentual de avanço físico-financeiro da obra durante todo o período de construção em conformidade com a
orientação OCPC-04. Os recebimentos ocorridos antes do cronograma físico-financeiro por esta norma são registrados como adiantamentos de clientes.
(Nota Explicativa nº 2)
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
Clientes de Incorporação imobiliária
20.728
20.736
Permuta por terrenos
139.161
139.161
Permuta por terrenos apropriada
(136.573) (136.556)
Permuta por terrenos a apropriar
2.588
2.605
23.316
23.341
Passivo circulante
20.728
20.736
Passivo não circulante
2.588
2.605
19 Tributos e contribuições sociais diferidos. O imposto de renda, a contribuição social, o RET, o PIS e a COFINS diferidos, são registrados para
refletir os efeitos fiscais decorrente de diferenças temporárias entre a base
fiscal, que basicamente determina o momento do recolhimento, conforme o
recebimento (Instrução Normativa SRF nº 84/79) e a efetiva apropriação do
lucro imobiliário, em conformidade com a Resolução nº 963/03 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Deliberação CVM 561/08 (CPC-O-01).
19.1. Imposto de renda e contribuição social diferidos. A tributação da
diferença entre o lucro auferido pelo regime de caixa e aquele apurado de
acordo com o regime de competência, ocorre no prazo de recebimento das
vendas realizadas e a conclusão das obras correspondentes. Os prejuízos
fiscais e as bases de cálculo negativas da contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros não possuem prazos prescricionais,
sendo sua compensação limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em
cada período-base futuro. A Companhia não constitui impostos diferidos ativos por conta da inexistência de projeção de lucros tributáveis.
Cabe mencionar que todas as controladas da Companhia apresentam passivos fiscais diferidos líquidos dos ativos fiscais diferidos. O imposto de renda
e a contribuição social foram calculados à alíquota de 25% e 9%, respectivamente. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos:
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízos fiscais de IPRJ
16.067
19.447
16.067
19.447
Bases negativas de CSLL
5.784
7.001
5.784
7.001
Diferenças temporárias:
Contingências
6.783
5.878
39.780
34.905
Provisão para perdas em
Investimentos permanentes
777
777
777
777
Provisão para perdas de
estoques
208
269
75.428
66.639
Provisão para garantia de obras
2.408
3.438
Ativo
29.619
33.372
140.244
132.207
Lucro líquido diferido de
incorporação de imóveis
4.254
6.350
127.927
120.171
Despesas diferidas (a)
76.345
88.693
76.345
88.693
Passivo
80.599
95.043
204.272
208.864
Imposto diferido líquido
(50.980) (61.671) (64.028) (76.657)
Ativo Diferido PERT
290
290
Saldo Diferido Líquido
(50.980) (61.671) (63.738) (76.367)
(a) As despesas diferidas são compostas por comissões de vendas, juros atribuídos aos estoques das investidas e despesas de empréstimos na controladora. 19.2. Reconciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição
social. O imposto de renda e a contribuição social estão conciliados com a
alíquota de imposto nominal calculado, conforme demonstrado a seguir:
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
(384.896) (402.500) (400.134) (424.675)
Prejuízo antes do imposto
de renda e da contribuição
social
Alíquota nominal combinada
do imposto de renda e da
contribuição social
34%
34%
34%
34%
(130.865) (136.850) (136.046) (144.390)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da
legislação
Ajustes para cálculo pela
alíquota efetiva
99.279
152.483
21.740
10.365
Perda nas participações
societárias
Efeito líquido de adições,
exclusões e de compensação
de prejuízos fiscais (a)
42.299 (33.838)
118.431
109.145
Perda (Recuperação) de ativo
fiscal
4.596 (13.356)
4.596 (13.356)
Diferença de encargo de imposto de renda e de contribuição social de sociedades controladas calculados pelo lucro
presumido e regime especial
de tributação (RET) à aliquota
e bases diferenciadas
(4.596)
13.356
(4.596)
13.356
Imposto de renda e contribuição social
10.713 (18.205)
4.125 (24.880)
(7.890) (10.950)
Parcela corrente
10.713 (18.205)
12.015 (13.930)
Parcela diferida
10.713 (18.205)
4.125 (24.880)
(a) Compreende provisões para contingências e provisões para distratos
diferidos.

20 Demais tributos e contribuições a pagar. A composição dos demais
tributos e contribuições pode ser assim demonstrada:
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
Regime Especial de
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
tributação a pagar
22.235
15.474
PIS a pagar
704
820
2.110
1.270
COFINS a pagar
4.328
5.037
10.915
7.185
IPTU a pagar
155
3.256
3.270
3.327
ISS a recolher
925
901
2.850
2.594
INSS a recolher
227
176
2.898
2.079
IRRF a recolher
49
79
4.501
4.129
Encargos financeiros
136
312
Outros
6.479
1.165
13.111
9.502
12.867
11.434
62.026
45.872
21 Provisão para contingências. Esta pode ser assim demonstrada:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Cíveis
10.782
9.252
106.640
93.502
Trabalhistas
9.168
8.036
10.083
8.881
Tributárias
276
278
19.950
17.288
116.999
102.661
Depósitos judiciais ativos
2.163
2.170
Os processos cíveis nos quais a Companhia e as sociedades controladas
figuram no polo passivo estão relacionados, à revisão de cláusula contratual de reajustamento e juros sobre parcelas em cobrança, atraso de obra,
rescisões, dentre outros. O aumento das provisões cíveis no exercício findo
em 31/12/2019 deve-se, em especial, ao aumento no atraso das datas de
conclusão de empreendimentos localizados na cidade de Brasília, que foram
novamente postergados em 2019, o que causou insatisfação dos clientes,
que iniciaram novos processos de ação de distratos. Sendo assim, a maioria
das suas ações cíveis versam sobre rescisão e devolução de valores pagos,
indenização pelo atraso, lucros cessantes e questionamento sobre corretagens pagas. A Companhia depositou judicialmente, dadas as demandas processuais, valores para fazer face às contingências cíveis e trabalhistas. Em
31/12/2019, conforme avaliações da Administração, amparada pelos seus
consultores jurídicos responsáveis pelos processos jurídicos, as contingências com expectativa possível, de perda da Companhia e de suas controladas
não registradas, em razão da matéria fática envolvida e das contestações
apresentadas nos referidos processos, pode assim ser demonstrada:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Cíveis
9.452
5.562
40.558
21.340
Trabalhistas
10.329
7.304
19.786
13.090
Tributárias
17.971
19.083
19.401
19.605
37.752
31.949
79.745
54.035
22 Provisão para garantias de obras. Alocada na João fortes Construtora, por
ser ela a executora da construção na maioria dos empreendimentos. No caso de
empresa subcontratadas para execução dos serviços (responsabilidade e custos), os montantes não são significativos, e dessa forma, vêm sendo reconhecidos quando efetivamente incorridos.
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
Garantia de obras
7.081
10.113
Passivo circulante
2.650
3.410
Passivo não circulante
4.431
6.703
Como parte de acordo de saída da Companhia, os ex-controladores da Incorporadora Pinheiro Pereira S.A. (atual João Fortes Niterói) deram em garantia
à Companhia nove apartamentos em valor de R$ 4.811 para cobrir eventuais
despesas de indenizações com os adquirentes do empreendimento Contemporanium, referente aos imóveis comercializados até 14 de outubro de 2011.
Caso a Companhia incorra em alguma dívida proveniente do empreendimento
Contemporanium, os ex-controladores possuem a opção de liquidar a dívida
com a ela em dinheiro ou a Companhia terá a opção de exercer a garantia
acima citada, até o limite da dívida. 23 Provisão para rescisões a pagar. Em
31/12/2019, os saldos individuais e consolidados compreendem R$ 7.129 e R$
201.578 (R$ 5.895 e R$ 199.074 em 31/12/2018) dos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis distratados. Sendo assim, os empreendimentos em andamento que possuem probabilidade de distrato por parte dos
compradores e suas consequências financeiras para todos os contratos com
os cliente, bem como para os distratos já efetuados, os quais a Companhia
reconhece o passivo de devolução de adiantamentos de cliente e baixas do
contas a receber registrados, sendo os efeitos de ganho ou perda reconhecidos imediatamente no resultado. Nos distratos de contrato de compromisso de
compra e venda de imóveis, a receita e o custo reconhecido anteriormente no
resultado são revertidos, conforme os critérios de apuração já mencionados
acima. Portanto, a reversão do custo dos produtos vendidos aumenta os estoques de imóveis a comercializar. 24 Indenizações a pagar. Em 31/12/2019, os
saldos individuais e consolidados compreendem R$ 21.589 e R$ 265.114 (R$
19.468 e R$259.406 em 31/12/2018) é decorrente de multas e indenizações. O
saldo de indenizações a pagar é composto por multas por atrasos na entrega
das obras, calculadas através do tempo de atraso em relação a data de entrega
nos termos previamente ente acordados em contrato e pelos valores adicionais
de indenizações, decorrentes do resultado desfavorável de processos contingentes cíveis e trabalhistas as quais a Companhia está envolvida através de
decisões judiciais.
Controladora
Consolidado
25 Outros passivos
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Valores reembolsáveis a
352
9.582
10.649
clientes (a)
Créditos não identificados (b)
3.369
3.198
9.330
11.759
Outras contas a pagar (c)
2.046
2.181
14.685
15.057
5.415
5.731
33.597
37.465
Parcela circulante
5.415
5.731
28.240
31.393
Parcela não circulante
5.357
6.072
Segue abaixo uma breve descrição da composição dos saldos de outros
passivos: (a) Os valores reembolsáveis à clientes são compostos principalmente pelos adiantamentos efetuados pelos clientes para compor o fundo
de decoração dos empreendimentos. (b) Saldo referente a créditos bancários não identificados pela controladora e suas controladas. (c) Decorrem
principalmente de obrigações pela aquisição de participações de empresas
com antigas partes relacionadas e valores a pagar de condomínio de unidades disponíveis para venda. 26 Cobertura de Seguros (Não auditado). A
Companhia e suas controladas contratam seguros de riscos de engenharia
e responsabilidade civil, sendo a cobertura contratada, como indicada a seguir, considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais riscos
sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a
sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações
contábeis, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores
independentes.
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Engenharia
545.197
508.148
Responsabilidade civil
10.900
8.900
Incêndio e Empresarial
9.250
9.250
565.347
526.298
27 Patrimônio Líquido/ (Passivo a descoberto). 27.1 Capital social. O Capital Social integralizado da Companhia em 31/12/2019 e 31/12/2018 é de R$
2.103.387, dividido em 105.203.815 ações, todas ordinárias, nominativas e escriturais sem valor nominal. 27.2 Ações em tesouraria. Os ex-acionistas da IPP
(atual João Fortes Construtora Ltda.) se retiraram da sociedade e entregaram
ações de sua propriedade, no valor de R$ 12.058, para quitar os compromissos
assumidos quando da venda da IPP, tendo sido autorizado pelo Conselho de
Administração na Reunião de 28 de março de 2018 a venda das referidas ações
em bolsa, a ser realizada conforme condições de mercado. Em agosto de 2019,
a Companhia realizou um leilão das suas as ações em tesouraria, que foram utilizadas para quitar ações judiciais. 28 Informação por segmento de negócio. A
Administração da Companhia baseia os seus relatórios internos gerenciais para
tomada de decisões nas próprias demonstrações contábeis, na mesma base que
estas declarações são divulgadas, ou seja, apenas um segmento considerado
internamente como “Negócios Imobiliários”. A informação segmentada por preços de produtos ou por área geográfica também não é relevante, pois a Companhia trabalha com um custo limitado para aquisição de terrenos nas cidades
em que são lançados os empreendimentos, conforme viabilidade econômico-financeira. Como consequência, devido ao fato de a administração não utilizar
qualquer sistema de informação diferente das demonstrações contábeis e não
usar nenhum indicador que não os apresentados nas demonstrações contábeis
em 31/12/2019 e 31/12/2018, nenhum relatório específico será demonstrado,
como definido pelo CPC 22.
Controladora
Consolidado
29 Prejuízo operacional bruto
ReapreReapresentado
sentado
Demonstração da Receita
Liquida
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Incorporação de imóveis
1.291
6.635
172.789
253.380
Contrato de construção
Obras por administração
2.793
7.499
Comissão sobre
planejamento e vendas
505
580
Receita de aluguel
8
2.961
3.612
Outras receitas
1.383
141
3.396
141
Total da Receita Bruta
2.674
6.784
182.444
265.212
Impostos Incidentes sobre
vendas
Total dos Impostos Incidentes
sobre vendas
383
(798)
(7.688)
(6.402)
Receita Liquida
3.057
5.986
174.756
258.810
Custo dos Produtos
Vendidos e dos Serviços
Prestados
Incorporação de imóveis
Custo da Unidade Vendida
(4.854)
(9.770) (187.203) (190.796)
Custo financeiro das unidades
vendidas
(861)
(806) (50.993) (40.969)
Custo de Manutenção
(519)
(797)
(631)
(5.430)
(Provisão) reversão para
perda estimada de estoques
183
1.030 (22.215) (72.600)
(6.051) (10.343) (261.042) (309.796)
Contrato de construção
Obras por administração
(363)
(141)
(4.617)
(8.217)
Custo dos Produtos e
Serviços Prestados
(6.414) (10.484) (265.659) (318.012)
Prejuízo operacional bruto
(3.357)
(4.498) (90.903) (59.202)
No segundo trimestre de 2019, a Companhia em conjunto com uma consulto-
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ria externa, realizou um trabalho de diagnóstico da situação financeira, que
contemplou a revisão do seu plano de negócios e a efetivação de um novo
estudo do valor de mercado de seus ativos, que indicou a necessidade se
contabilizar uma provisão para impairment de R$63.847.
Controladora
Consolidado
30 Despesas por natureza
30.1. Despesas comerciais
ReapreReapresentado
sentado
Provisão das Perdas
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Estimadas de Créditos
(4.877)
(5.360)
(4.822) (11.633)
Corretagem
(13)
(127)
(1.305)
(4.596)
Publicidade
(30)
(271)
(505)
(894)
Stand de vendas e Apto
decorado
(139)
Outras despesas de
comercialização
(2.026)
(4.796) (14.071) (26.517)
(6.946) (10.554) (20.702) (43.779)
30.2. Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Pessoal
(6.819)
(2.848) (15.934) (16.885)
Gastos gerais
(14.795)
(5.516) (20.334) (25.497)
Depreciação
(863)
(757)
(1.497)
(1.414)
Honorários da administração
(636)
(829)
(1.277)
(2.282)
(23.113)
(9.950) (39.042) (46.078)
31 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Controladora
Consolidado
ReapreReapresentado
sentando
Custo na venda de
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
investimentos
(3.527)
(3.527)
Outros custos de investimento (a) (11.785)
- (11.785)
Perda na rescisão de
terrenos (b)
(2) (19.835)
(2)
Provisão para contingências
cíveis (c)
(2.663)
104.866 (13.994)
39.248
Provisão para contingências
fiscais
2.589
2
2.313
Indenizações
(14.706) (23.518) (33.487) (219.176)
Prov. indenizações por atraso
de obra
(6)
(1.674)
1.485 (22.373)
Despesas operacionais
diversos
485 (12.140)
(1.556) (12.450)
(28.675)
66.594 (79.169) (215.967)
Receita na venda de
investimentos
2.500
2.500
Reembolso de despesas
15
124
Outras receitas
2.718
9
2.752
468
2.733
2.509
2.876
2.968
(a) Refere-se ao prejuízo auferido com o leilão das ações em tesouraria ada
controladora, ocorrido no exercício. (b) Compreende o prejuízo na venda
do terreno da controlada Pelicano Empreendimentos Imobiliários Ltda. (c) A
variação dessa provisão é motivada pelo encerramento e pelas mudanças
de diagnóstico de rescisões de promessas de compra e venda ao longo do
exercício. (d) As despesas com indenizações são decorrentes de valores
adicionais de danos e de verbas indenizatórias julgadas desfavoráveis em
processos jurídicos cíveis e trabalhistas, as quais a Companhia está envolvida através de decisões judiciais.
Controladora
Consolidado
32 Resultado financeiro
ReapreReapresentado
sentado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Despesas
Empréstimos e
financiamentos
(649)
(5.791) (58.675) (49.133)
Variações monetárias
passivas
(40.492) (58.933) (43.117) (59.476)
Descontos concedidos
(964)
(2.523) (15.607) (21.713)
Encargos moratórios
(926)
377
(4.788)
4.801
Outras
(791)
(6.391)
(1.615)
(9.488)
(43.822) (73.261) (123.802) (135.009)
(-) Despesas alocadas aos
empreendimentos (a)
60.645
60.646
(43.822) (12.616) (123.802) (74.363)
Receitas
Variação monetárias ativas
(b)
8.010
15.782
7.512
32.388
Receitas de aplicações
financeiras
202
(649)
1.933
657
Outras
2.070
2.688
5.104
9.185
10.281
17.821
14.549
42.230
(33.541)
5.205 (109.253) (32.133)

(a) Em decorrência da paralização das obras a conta de juros não foram capitalizados, e como pode ser visto as despesas financeiras acima estão integralmente
registrados no resultado. (b) A receitas de variação monetárias ativas sofreram
uma queda relevante devido a redução dos repasses em relação ao exercício de
2018, bem como a variação negativa do IGP-M a qual são corrigidos os valores
a receber. 33 Prejuízo líquido por ação (Básico e Diluído). Em atendimento
ao CPC 41 (IAS 33) (aprovado pela Deliberação CVM nº 636 - Resultado por
Ação), a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o prejuízo por
ação para os exercício de 2019 e 2018. O cálculo básico de lucro por ação é
feito através da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído aos detentores de
ações ordinárias da controladora, pela quantidade média ponderada de ações
ordinárias disponíveis durante o exercício. O lucro diluído por ação é calculado
através da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores de ações ordinárias
da controladora pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais
diluídas em ações ordinárias. O quadro abaixo apresenta os dados de resultado
e ações utilizados no cálculo dos lucros básico e diluído por ação:
Controladora
Reapresentado
31/12/2019
31/12/2018
Prejuízo líquido do exercício
(374.183)
(420.705)
Quantidade ponderada de ações
105.203.815
207.170.143
Prejuízo por ação básico e diluído
(3,5567)
(2,0307)
34 Empreendimentos em Construção – informações e compromissos.
Em atendimento aos Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018, referente
ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias não concluídas nas incorporadoras imobiliárias brasileiras, a
Companhia apresenta informações acerca dos empreendimentos em construção, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018:
Controladora
Consolidado
Rendas a apropriar de unidades 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
vendidas
- 101.652 106.364
Custo orçado a apropriar de
- (72.010) (75.111)
unidades vendidas
Custo orçado a apropriar de
- (84.899) (83.264)
unidades em estoque
(i) Receita de vendas a apropriar de unidades vendidas
Empreendimentos em construção:
(a) Receita de vendas contra- 431.343 440.163
tadas
Receita de vendas apropriadas:
Receitas de vendas apropriadas
- 503.251 503.337
Distratos – receitas estornadas
- (173.560) (169.538)
(b) Receita de vendas apropriadas líquidas
- (329.691) (333.799)
Receita de vendas a apropriar
(a+b) (a)
- 101.652 106.364
(ii) Receita de indenização por
1.063
2.178
5.825
10.290
distratos
(iii) Receita de vendas a apropriar de contratos não qualificáveis para reconhecimento
de receita
(iv) Provisão para distratos
(passivo)
Ajustes em receitas apropriadas
- 173.560 169.538
Ajustes em contas a receber de
- (69.944) (84.128)
clientes
Receita indenização por distratos
(1.063)
(2.178)
(5.825) (10.290)
Ajuste em adiantamento de clientes
5.521
5.193
(v) Custos orçados a apropriar
de unidades vendidas
Empreendimentos em construção:
(a) Custo orçado das unidades
- (315.468) (314.635)
Custo incorrido das unidades:
Custo de construção
- (351.467) (360.914)
Distratos – custos de construção
- 108.009 121.390
(b) Custo incorrido líquido
- 243.458 239.524
Custo a incorrer das unidades
vendidas (a+b) (b)
- (72.010) (75.111)
(iii) Custos orçados a apropriar de unidades em estoque
Empreendimentos em construção:
Custo orçado das unidades
- (480.424) (463.802)
Custo incorrido das unidades
- 395.525 380.538
Custo orçado a apropriar
- (84.899) (83.264)
(a) Receitas de vendas a apropriar - Estão mensuradas pelo valor nominal
dos contratos, acrescido de atualizações contratuais e deduzidos de distratos,
não considerando os efeitos de impostos incidentes e ajuste a valor presente
e não contemplam os empreendimentos que estão sob restrição por cláusula
suspensiva (período legal de 180 dias que a Companhia pode cancelar uma
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incorporação) e, portanto, não apropriada ao resultado. (b) Custos orçados
a apropriar das unidades vendidas e em estoque – Estas não contemplam
encargos financeiros, os quais são apropriados aos imóveis a comercializar
e ao resultado (custo dos imóveis vendidos) proporcionalmente às unidades
imobiliárias vendidas a medida que são incorridas. 35 Evento subsequente
Pandemia da Covid-19. No decorrer do mês de março de 2020, foram sentidos
os primeiros impactos da pandemia da COVID19, haja vista a restrição quanto
a circulação de pessoas e ao fechamento de estabelecimentos comerciais e
de outras atividades correlatas. Neste período da pandemia a Companhia está
adotando medidas de segurança, mediante o distanciamento com a adoção do
trabalho em casa (home office) principalmente em relação ao pessoal administrativo e comercial e com orientação e/ou o fornecimento de equipamentos
de segurança adequados para os seus colaboradores e terceiros. Os maiores
efeitos da pandemia poderão ser sentidos em meses subsequentes, dada a
possibilidade de extensão no período de restrição de circulação e a consequente redução do nível de atividades. Apesar do cenário atual se mostrar
mais desafiador e a Companhia ter sentido uma maior insegurança dos clientes quanto às decisões de compra de unidades imobiliárias e morosidade nos
processos de repasses de financiamentos (em relação às análises jurídicas,
às vistorias bancárias, à emissão de contratos e registros nos órgãos competentes), a administração ainda não observou outras mudanças significativas. A
partir do mês de maio de 2020 a Companhia optou pela redução de jornada de
trabalho em 25% com redução proporcional de salários, para todos os colaboradores, conforme prevê a Medida Provisória 936/2020 (MP 936/20). A adoção
desta estratégia conservadora tem como objetivo preservar ao máximo o caixa
e o capital de giro da Companhia, mantendo os empregos e o funcionamento
das suas atividades. Portanto, mesmo considerando o cenário de incertezas
quanto à erradicação do surto pandêmico para a retomada normal das atividades e seu impacto negativo na economia do país, a administração avaliou os
efeitos subsequentes às demonstrações contábeis anuais de 31 dezembro de
2019, inclusive nas suas projeções de resultado e geração de caixa, aplicando
a sua melhor estimativa, e concluiu que não há necessidade de contabilização
de provisão para perdas adicionais às já realizadas nas mesmas. A Companhia
seguirá monitorando a situação da pandemia para manter atualizadas as suas
projeções de geração de resultados e correspondentes análises de eventuais
efeitos nas suas informações financeiras. Recuperação Judicial. Em 27 de
abril de 2020, a Companhia ajuizou, em conjunto com parte de suas sociedades controladas, pedido de recuperação judicial perante a Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei nº 11.101/05, em caráter de
urgência, conforme aprovado pelo seu Conselho de Administração e encaminhado para referendo da Assembleia de Acionistas. No total, 63 controladas
e coligadas entraram com o pedido de recuperação judicial. Com isso, não
estão incluídas no perímetro do pedido da recuperação judicial 18 controladas
e coligadas. O objetivo do pedido de recuperação judicial, de acordo com o
próprio artigo 47 da Lei nº 11.101/05, é “viabilizar a superação da situação
de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da Companhia, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. Para tal objetivo, a recuperação judicial prevê,
entre outras disposições, a renegociação de suas obrigações em aberto. O
referido pedido foi deferido no dia 11 de maio de 2020 e, no dia 30 de junho de
2020, foi publicado o edital para dar conhecimento aos credores do deferimento
do pedido, assim como sobre as dívidas listadas. O prazo para apresentação
de petições administrativas de credores para habilitações ou divergências de
créditos sujeitos à recuperação judicial se encerrou em 15 de julho de 2020.
O plano de recuperação judicial foi protocolado no dia 27 de julho de 2020,
dentro do prazo de 60 dias da publicação da decisão de deferimento. Foram
protocolados 9 planos de recuperação judicial, 8 referentes à dívidas protegidas em empreendimentos com patrimônio afetado e 1 plano consolidado para
as demais recuperandas e suas dívidas. No dia 15 de setembro de 2020 foi
publicado o plano de recuperação judicial supracitado, dando início ao prazo
de objeções ao plano de recuperação judicial, e a 2ª relação de credores, elaborada pelo administrador judicial de acordo com sua análise a respeito das
991 habilitações e divergências apresentadas até o dia 15 de julho de 2020.
A segunda relação de credores contempla cerca de R$1.500.137 de créditos
sujeitos à recuperação judicial, sendo R$27.938 no âmbito trabalhista (classe
1) e R$1.472.199 para bancos (com e sem garantia real) e demais credores
quirografários e/ou micro e pequenas empresas. Com a publicação, se deu
início ao prazo de 10 dias, até 25 de setembro de 2020, para impugnações
judiciais de crédito e ao prazo de objeções ao plano de recuperação judicial,
que se encerrou dia 10 de outubro de 2020. As impugnações de crédito e objeção ao plano de recuperação judicial estão sendo analisadas à medida que a
Companhia negocia com seus credores para a Assembleia Geral de Credores,
que ainda não tem data determinada. Suspensão do Registro de Companhia
Aberta na Comissão de Valores Mobiliários. Em 14 de julho de 2020, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP/CVM, suspendeu o registro
de Companhia aberta da João Fortes Engenharia S/A, por ter descumprido, por
período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas. Tal descumprimento decorre da não entrega das Informações Trimestrais - ITR referentes
ao período findo em 31/03/2019. Enquanto seu registro estiver suspenso, a
Companhia não pode ter os valores mobiliários por ela emitidos admitidos à
negociação em mercados regulamentados, quais sejam, balcão organizado,
bolsa ou balcão não organizado.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Aos: Acionistas e Administradores da João Fortes Engenharia S.A. - Em pertinentes para a sua adequação; e (v) portanto, considerando-se esse da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
Recuperação Judicial Rio de Janeiro - RJ. 1. Abstenção de opinião sobre conjunto de elementos e a amplitude envolvida no contexto das demonstrações sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Fomos contábeis, que remete-lhes a um cenário de incertezas, as circunstâncias não individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e nos permitem neste momento opinar que o pressuposto de continuidade e a Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
consolidadas da João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial correspondente base para a sua elaboração do exercício corrente são relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro apropriadas. 3. Ênfase. Reconhecimento de receita nos contratos de consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos relacionados à transferência de controle. Conforme descrito na Nota realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Explicativa nº 2, às demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as relatar a este respeito. 6. Responsabilidades da administração e da
outras informações elucidativas. Não expressamos uma opinião sobre as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável
demonstrações contábeis individuais e consolidadas
da João Fortes de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), pois, devido à determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não Brasil e com as normas internacionais do relatório financeiro (IFRS), aplicáveis
Abstenção de Opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo Comitê de
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelo Conselho Federal de Contabilidade
essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, em 31 de 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como pelos
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de ressalvada em relação a esse assunto. 4. Outros assuntos. (i) Demonstração controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis do valor adicionado. Fomos contratados para examinar a Demonstração do elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas livres de
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 2. elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a
Base para abstenção de opinião. Plano de recuperação judicial e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS. Não administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
continuidade operacional da Companhia. Conforme descrito na Nota expressamos uma opinião sobre essa Demonstração do valor adicionado continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
Explicativa n° 36 às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de (DVA) , pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção acima com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
dezembro de 2019, a Companhia ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em intitulada “Base para Abstenção de Opinião”, não nos foi possível obter das demonstrações contábeis individuais e consolidadas , a não ser que a
27 de abril de 2020, junto à Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião administração pretenda liquidar a Companhia e de suas controladas ou cessar
Nos termos da Lei 11.101/2005, a Companhia protocolou o plano de de auditoria sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA) para o suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
recuperação judicial em 27 de julho de 2020, contendo a discriminação dos exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
meios de recuperação a serem empregados, a demonstração de sua viabilidade Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
econômica e a avaliação dos seus bens e ativos. O referido plano de negócio pelo International Accounting Standards Board (IASB). (ii) Demonstrações processo de elaboração dessas demonstrações contábeis.
tem como objetivo reestabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, finalizar contábeis do exercício anterior findo em 31/12/2018. Os auditores anteriores 7. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
as obras que estão em andamento e honrar os compromissos assumidos pela foram contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e contábeis. Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das
Companhia e inclui as alternativas para a captação de recursos necessários à consolidadas, ora reapresentadas da João Fortes Engenharia S.A. - Em demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia de acordo
operação e os fluxos de caixa projetados para os próximos exercício. Ainda Recuperação Judicial (“Companhia”), que compreenderam o balanço com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
relata-se que a Companhia: (i) está aguardando a realização da Assembleia patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Geral de Credores (AGC) para aprovação do referido plano, que será resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido Board (IASB) e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido aos
oportunamente convocada em data ainda a ser definida pelo juiz responsável (passivo a descoberto) dos fluxos de caixa, bem como da informação assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião
pela recuperação judicial; (ii) apresentou prejuízo líquido do exercício corrente suplementar da Demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas”, não nos foi
e passivo a descoberto consolidados de R$396.009 mil e R$179.848 mil, findo naquela data. Os referidos auditores independentes expressaram uma possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
respectivamente (em 31/12/2018 o prejuízo líquido do exercício e o patrimônio abstenção de opinião em 02 de outubro de 2020, basicamente motivados pelos nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis. Somos
líquido consolidado eram de R$449.555 mil e R$182.277 mil; (iii) a Companhia mesmos assuntos por nós descritos no parágrafo 2 acima. Ainda, esses independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
tem vivenciado questões de mercado com a pandemia do COVID-19 desde auditores anteriores destacaram no tópico “outros assuntos” o refazimento das relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
março/2020, as quais trazem maior indefinição sobre o comportamento e os demonstrações contábeis da Companhia do exercício findo 31/12/2018, como profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
consequentes reflexos para o seu negócio para à respectiva aprovação do demonstrado na nota explicativa 2.6. 5. Outras informações que com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.
plano de recuperação pela AGC; (iv) apresentou o refazimento das suas acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A
Luiz Cláudio Fontes - Contador CRC 1RJ-032.470/O-9
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018 motivado por administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
ajustes contábeis que se fizeram necessários, indica incertezas sobre a compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
CRC 2SP-030.002/O-7 “S” – RJ
capacidade de os seus sistemas de controles internos capturarem ajustes demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório

F I Q U E A T E N T O,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O C O R O N A V Í R U S.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102
CNPJ nº 36.113.876/0001-91
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o
Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas aos
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante
Disponibilidades
Aplicações interfinanceira de liquidez
Operações compromissadas
Títulos e valores mobiliários
Letras financeiras do tesouro
Ativos fiscais correntes
Outros créditos
( - ) Provisão para perdas esperadas
associadas a risco de crédito

6
7

45.144
31
36.099
36.099
2.066
2.066
5.476
5.115

19.479
170
10.534
10.534
2.010
2.010
4.006
6.325

7c

(3.643)

(3.566)

21.804

21.406

17.061
15.603
15.603
1.458
1.458

21.333
20.502
20.502
831
1

4
4
5

Ativo Não Circulante
Realizavél a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
Letras financeiras do tesouro
Outros créditos
Créditos tributários

5
23

Investimento
Participação em controladas no país
Cotas ANBIMA

8

3.042
3.036
6

7
1
6

Imobilizado de uso
Imobilizado de uso
(-) Depreciação acumulada
Benfeitorias em imóveis de terceiros
e expansão
(-) Amortização acumulada
Intangível
Ativos intangíveis
(-) Amortização acumulada

9

1.631
2.039
(857)

816
1.315
(619)

506
(57)
70
329
(259)

129
(9)
81
320
(239)

Total do Ativo

66.948

40.885

Passivo Circulante
Negociação e intermediação de valores
Provisões
Obrigações fiscais correntes
Sociais e estatutárias
Outros passivos

38.516
6.962
4.955
18.330
6.082
2.187

25.879
7.448
3.872
13.687
872

28.432
7.160
21.364
(92)

15.006
3.580
3.580
7.847
(1)

66.948

40.885

10

11
12
13
14
15

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, acompanhado
das respectivas notas explicativas e Relatório do Auditor Independente,
Demonstrações do resultado - Semestre findo em
31 de Dezembro de 2020 e Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota 2º Sem/2020 31/12/2020 31/12/2019

Resultado da intermediação
financeira
Resultado de títulos e valores
mobiliários
Resultado bruto da intermediação financeira

18

Outras receitas operacionais
Receita de prestação
de serviços
19
Resultado de participação
em controladas
8
Despesas de pessoal
Despesas tributárias
20
Despesas administrativas
21
Provisões/reversão para
perdas associadas ao risco
de crédito
7 b)
Perda de créditos não
recuperados
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Resultado Operacional
Resultado antes da tributação
sobre o lucro
Imposto de renda e con
tribuição social sobre o lucro
Provisão para imposto de
renda e contribuição social

23

840

1.764

1.998

840

1.764

1.998

840

1.764

1.998

24.050

44.838

31.370

51.008

95.375

72.069

(64)
(11.963)
(4.918)
(9.099)

(72)
(23.240)
(9.184)
(17.118)

(2)
(18.236)
(7.005)
(13.461)

(212)

(77)

(1.745)

(375)
80
(407)

(611)
172
(407)

(210)
37
(77)

24.890

46.602

33.368

24.890

46.602

33.368

(7.162)

(14.937)

(12.185)

(7.162)

(14.937)

(12.185)

(3.180)

(5.347)

(4.052)

Lucro líquido do semestre/
exercícios

14.548

26.318

17.131

Número de ações

26.000

26.000

26.000

Lucro por ação - R$
559,54
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1.012,23

658,88

Patrimônio líquido
Capital social
Aumento de capital
Reservas de lucros
Outros resultados abrangentes

17

5

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Participações sobre o lucro

12

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2020 e
Semestre findo em 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Capital Social

Aumento de
capital social

Saldos em 31 de Dezembro 2018
Aumento do capital social em homologação
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva
Distribuição de dividendos

3.580
-

3.580
-

Saldos em 31 de Dezembro de 2019

3.580

3.580

716

7.131

-

3.580

-

(78)

Saldos em 31 de Dezembro 2019

3.580

3.580

716

7.131

Homologação de aumento do capital social
Lucro líquido do exercício
Ajuste de avaliação patrimonial
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos

3.580
-

(3.580)
-

716
-

12.801

Saldos em 31 de Dezembro de 2020

7.160

-

1.432

19.932

(92)

-

28.432

Mutações do exercício

3.580

(3.580)

716

12.801

(91)

-

13.426

Saldos em 30 de junho de 2020
Lucro líquido do semestre
Ajuste de avaliação patrimonial
Constituição de reservas
Distribuição de dividendos

7.160
-

Saldos em 31 de Dezembro de 2020

7.160

Mutações do exercício

Mutações do semestre

-

Reserva de lucros
Legal
Outras
716
7.209
(3.580)
7.131
(3.629)

Ajuste de avaliação
patrimonial
(1)
-

Lucros
Total
acumulados
- 11.504
17.131 17.131
(7.131)
(10.000) (13.629)

-

(91)
-

-

15.006

-

3.502

-

15.006

26.318 26.318
(91)
(13.517)
(12.801) (12.801)

(14)
(78)
-

10.921 25.914
14.548 14.548
(78)
(13.517)
(11.952) (11.952)

sobre as demonstrações contábeis. A Oliveira Trust agradece a todos os
que contribuíram para o resultado alcançado. A Diretoria.
Demonstrações dos resultados abrangentes Semestre findo em
31 de Dezembro de 2020 e Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota 2º Sem/2020 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do semestre/
exercícios
14.548
26.318
17.131
Outros Resultados
Abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado
(78)
(91)
Ativos financeiros disponí
veis para venda - variação
líquida no valor justo
5
(78)
(91)
Outros resultados abran
gentes, líquidos de impos
to de renda e contribuição
14.470
26.227
17.131
social
14.470
26.227
17.131
Resultado abrangente total
Resultado abrangente
atribuível aos:
14.470
26.227
17.131
Acionistas controladores
14.470
26.227
17.131
Resultado abrangente total
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Semestre
findo em 31 de Dezembro de 2020 e Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades
30/06/2020 31/12/2020 31/12/2019
operacionais
Lucro líquido do semestre/exercícios
Depreciação e amortização
Provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
Resultado de participação em
controladas
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucro líquido do semestre/
exercícios ajustados
(Aumento)/redução em contas
do ativo
Aplicações interfinanceira
de liquidez
Titulos e valores mobiliários
Ativos fiscais correntes
Outros créditos
Total do (aumento)/redução
contas do ativo

Aumento/(redução) em contas
do passivo
Negociação e intermediação
de valores
Provisão para despesas de pessoal
Obrigações fiscais correntes
Outros passivos
Total do aumento /(redução)
contas do passivo
Fluxo de caixa proveniente
das atividades operacionais
Fluxo das atividades de
investimento
Aquisição em participação
em controladas
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Fluxo de caixa aplicado nas
atividades de investimento

Fluxo das atividades de
financiamento
Dividendos pagos
Fluxo de caixa aplicado nas
atividades de financiamento

Redução de caixa e equivalentes
de caixa
Caixa e equivalentes de
caixa - início
Caixa e equivalentes de
1.432
19.932
(92)
- 28.432 caixa - final
716
12.801
(78)
(10.921)
2.518 Redução de caixa e equivalentes
de caixa
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
-

716
716
-

7.131
12.801
-

14.548
172

26.318
306

17.131
182

212

77

1.745

64

72

2

(1.458)
(78)

(1.458)
(91)

-

13.460

25.224

19.060

(6.359)
(96)
(3.028)
235

(25.565)
4.843
(1.470)
1.210

7.463
(20.339)
(649)
(3.463)

(9.248)

(20.982)

(16.988)

(5.391)
598
9.171
711

(486)
1.083
4.643
1.315

6.324
293
5.212
(73)

5.089

6.555

11.756

9.301

10.797

13.828

(3.100)
(727)

(3.107)
(1.101)
(9)

(3)
(490)
(10)

(3.828)

(4.217)

(503)

(5.870)

(6.719)

(13.779)

(5.870)

(6.719)

(13.779)

(397)

(139)

(454)

428

170

624

31

31

170

(397)

(139)

(454)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)

1. Contexto operacional: A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Distribuidora”), é uma
instituição financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Centra do Brasil
(“BACEN”), e tem como atividade preponderante administrar carteiras e
custodiar títulos e valores mobiliários, exercer funções de agente fiduciário,
instituir, organizar e administrar fundos de investimentos, além das atividades
descritas em seu estatuto social, conforme observando as disposições legais
e regulamentares emanadas principalmente pelo BACEN e da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”). 2. Apresentação e elaboração das
demonstrações contábeis: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, associadas às normas e instruções do BACEN, em consonância com
o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Na elaboração das demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas e
premissas na determinação do montante de certos ativos, passivos, receitas
e despesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas
estimativas e premissas foram consideradas na mensuração de provisões
para perdas e outros créditos, provisão para contingências, realização do
crédito tributário, sempre que aplicável, impostos diferidos, na determinação
do valor de mercado de instrumentos financeiros e na seleção do prazo
de vida útil de certos ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes
das estimativas e premissas adotadas. As demonstrações contábeis foram
aprovadas pela Administração em 27 de janeiro de 2021. 2.2. Alterações nas
normas contábeis brasileiras: Em decorrência do processo de convergência
com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando
aprovadas pelo sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram
as demonstrações contábeis, as quais apresentam-se a seguir: • CPC 00
(R1) - Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil
– financeiro – Resolução nº 4.144/12; • CPC 01 (R1) - Redução do valor
recuperável de ativos – Resolução nº 3.566/08; • CPC 02 (R2) - Efeitos das
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis –
Resolução nº 4.524/16; • CPC 03 (R2) - Demonstrações dos fluxos de caixa
– Resolução nº 4.720/19; • CPC 04 (R1) - Ativo intangível – Resolução nº
4.534/16; • CPC 05 (R1) - Divulgação sobre partes relacionadas – Resolução
nº 4.636/18; • CPC 10 (R1) - Pagamento baseado em ações – Resolução
nº 3.989/11; • CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e
retificação de erro – Resolução nº 4.007/11; • CPC 24 - Evento subsequente
– Resolução nº 3.973/11; • CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e
ativos contingentes – Resolução nº 3.823/09; • CPC 27 - Ativo imobilizado
– Resolução nº 4.535/16; • CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados –
Resolução nº 4.424/15; • CPC 46 - Mensuração do valor justo – Resolução
nº 4.748/19. • Resolução 4.144/12 – estrutura conceitual para elaboração
e divulgação do relatório contábil financeiro (Pronunciamento conceitual
básico), exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN.
2.3. Mudanças na apresentação das demonstrações contábeis: O
BACEN regulamentou novos procedimentos para elaboração e divulgação
das demonstrações contábeis através da Resolução nº 2 de 12 de agosto
de 2020. Desta forma ficam revogadas a Circular nº 3.578/12, a Circular nº
3.901/18, os artigos 1º a 14 da Circular nº 3.950/19, a Circular nº 3.959/19
e a Circular nº 3.964/19. As principais alterações implementadas foram na
estrutura do Balanço Patrimonial, dentre as quais destacamos: • Manutenção
da apresentação das contas do ativo e do passivo exclusivamente por
ordem de liquidez e exigibilidade. A abertura de segregação de circulante
e não circulante está sendo divulgadas nas respectivas notas explicativas.
• Adoção de novas nomenclaturas e agrupamentos de itens patrimoniais,
tais como provisão para perdas associadas ao risco de crédito, ativos fiscais
correntes e diferidos, e no passivo a conta de provisões e obrigações fiscais
correntes e diferidas. Para melhor apresentação e comparabilidade nestas
demonstrações contábeis, os saldos comparativos refletem essas mudanças
na apresentação das demonstrações contábeis.
ReclassifiBalanço patrimonial
31/12/2019
cações
31/12/2019
(Originalmente
apresentado)
(Reapresentado)
Ativo Circulante
Caixa e equivalente
de caixa
Disponibilidades
Aplicações interfinanceira
de liquidez
Títulos e valores
mobiliários
Letras financeiras
do tesouro
( - ) Provisão para perdas
esperadas associadas a
risco de crédito

39.981

(20.502)

19.479

170

10.704
(170)

10.704
-

10.534

(10.534)

-

22.512

(20.502)

2.010

22.512

(20.502)

2.010

-

(3.566)

(3.566)

Outros Créditos
Rendas a receber
PCLD
Diversos
Outros valores e bens
Ativo Não Circulante
Realizavél a longo prazo
Títulos e valores
mobiliários
Letras financeiras
do tesouro
Investimento
Participação em
controladas no país
Cotas ANBIMA
Imobilizado de uso
Imobilizado de uso
(Depreciações
acumulada)
Benfeitorias em imóveis
de
terceiros e expansão
(Amortização acumulada)
Intangível
Ativos intangíveis
(Amortização acumulada)
Total do Ativo
Balanço
patrimonial
Passivo Circulante
Sociais e
estatutárias
Fiscais e
previdenciárias
13.687
Negociação e
intermediação de
valores
7.448
Diversas
4.744
Provisões
Outros passivos
Patrimônio líquido
Capital social
Aumento de capital
Reservas de lucros
Reserva legal
Outras reservas
Outros resultados
abrangentes
Ajuste de avaliação
patrimonial
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido

6.628
5.027
(3.566)
5.167
137

3.703
3.566
(137)

10.331
-

904
-

20.502
20.502

21.406
20.502

-

-

20.502

7

20.502
-

20.502
7

1
6
816
1.315

-

1
6
816
1.315

(619)

-

(619)

129
(9)
81
320
(239)

-

129
(9)
81
320
(239)

40.885

40.885

Reclassifi31/12/2019
cações
31/12/2019
(Originalmente
apresentado)
(Reapresentado)
25.879
25.879
-

-

-

13.687

-

13.687

7.448
4.744
-

(4.744)
3.872
872

7.448
3.872
872

15.006
3.580
3.580

7.847
(716)
(7.131)

15.006
3.580
3.580
7.847
-

(1)

(1)

(1)

1

-

40.885

-

40.885

716
7.131

3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de
receitas e despesas e destinação do resultado: O regime de apuração
do resultado é o de competência, que estabelece que as receitas e
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos
em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente do pagamento ou recebimento. A destinação do resultado
ocorre ao final do exercício, assim como a constituição de reservas. b.
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis
estão apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda funcional e
de apresentação da Distribuidora. As informações apresentadas em milhares
de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma. c. Caixa e equivalentes de caixa: Estão compostas
por disponibilidades, em moeda nacional, e aplicações interfinanceiras de
liquidez, representadas por aplicações em operações compromissadas –
posição bancada, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor
justo, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. d. Aplicações
interfinanceiras de liquidez: As Aplicações interfinanceiras de liquidez são
registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. e. Títulos e valores mobiliários: Representado por aplicação em
operações em Títulos Públicos Federais classificados em conformidade com
as Circulares nº 3.068/01 e nº 3.082/02 do BACEN. São contabilizados pelo

custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva)
até a data do balanço, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável,
em função da classificação dos títulos. Os títulos e valores mobiliários podem
ser classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção
de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: i.
Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos
com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa,
sendo contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos
realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado;
ii. Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários,
exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade
financeira para mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos; iii. Títulos disponíveis
para venda – devem ser registrados os títulos e valores mobiliários que não
se enquadram nos itens (i) e (ii) sendo ajustado pelo valor de mercado,
computando-se a referida valorização/desvalorização à conta destacada do
patrimônio líquido, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados
na categoria títulos disponíveis para venda, pelo valor líquido dos efeitos
tributários. f. Negociação e intermediação de valores: São registrados
os recursos de clientes em conta de depósito, com liquidação imediata.
g. Despesas antecipadas: São classificadas as aplicações de recursos
em despesas cujos benefícios para a Distribuidora ocorrerão durante o
exercício. h. Provisões para perdas estimadas associadas ao risco
de crédito: É constituída com base em perdas prováveis de créditos a
receber, com base na análise de risco individual das contas a receber e
seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na
realização dos créditos, na forma prevista da Resolução 2.682/99 do BACEN.
i. Permanente: i.1) Investimentos em empresas controladas são avaliados
pelo método de equivalência patrimonial. São classificadas como controladas
as empresas sobre as quais a Distribuidora, possui o controle de dirigir as
políticas financeiras e operacionais, a fim de obter os benefícios e riscos de
suas atividades; i.2) O Ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição
e deduzido da depreciação acumulada, pelo método linear, com base nas
taxas de depreciação divulgadas na nota explicativa 9; i.3) O Ativo intangível
é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada
calculada mensalmente pelo prazo de 5 anos. j. Impostos de renda e
contribuição social – Corrente e diferido: A provisão para imposto de
renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro anual tributável e, quando
aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre o lucro tributável
que ultrapassar R$ 240. A provisão para a contribuição social é constituída à
alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma
da legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para
efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a
cada encargo. As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito
das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a cada
encargo.
Descrição %
Imposto de renda
15%
Adicional de Imposto de Renda
10%
Contribuição Social
15%
Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças
temporárias, foram apurados e registrados, levando em consideração
as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as
expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram
e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição,
estabelecidos pela Resolução CMN nº 3059 de 20 de dezembro de 2002
forem atendidos. k. Ativos e passivos contingentes, provisão para
riscos e obrigações legais (fiscais e previdenciárias): O reconhecimento,
a mensuração e a divulgação dos ativos, provisão para riscos e das
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com
os critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e
ativos contingentes, aprovada pela Resolução CMN nº 3.823/09 e Carta
Circular BACEN nº 3.429/10, conforme segue: • Ativos contingentes:
não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre
as quais não cabem mais recursos; • Provisão para riscos: é reconhecida
nas demonstrações contábeis quando, com base na opinião de assessores
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de
uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança; • Os passivos contingentes
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos: são
divulgados, conforme Nota Explicativa nº16 enquanto aqueles classificados
como perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação. Os
montantes registrados são atualizados de acordo com a legislação vigente;
• Obrigações fiscais correntes (fiscais e previdenciárias): referemse a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e
a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. l. Outros ativos e
passivos circulantes e não circulantes: Os ativos estão demonstrados
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e
PRÓXIMA
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as variações monetárias auferidas (em base pro rata dia) e provisão para
perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem
os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das
variações monetárias incorridas (em base pro rata dia). m. Redução ao
valor recuperável de ativos (impairment): Os ativos financeiros e não
financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha
ocorrido uma perda no seu valor contábil. A evidência objetiva de que os
ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso
no pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou
mesmo, um declínio significativo ou prolongado do valor do ativo. Uma perda
por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo financeiro ou não
financeiro é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo
ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. n. Eventos
subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base
das demonstrações contábeis e a data de autorização para sua emissão,
compostos por: Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam
condições que já existiam na data-base de autorização para sua emissão e
Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições
que não existiam na data-base das demonstrações contábeis. 4. Caixa e
equivalentes de caixa:
Descrição
31/12/2020 31/12/2019
Disponibilidades
31
170
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)
36.099
10.534
Operações compromissadas - LFT
8.534
Operações compromissadas - NTN
2.105
33.994
2.000
Operações compromissadas - LTN
36.130
10.704
(a) Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por
títulos emitidos pelo tesouro nacional com o resgate/revenda previsto para o
dia 04 de janeiro de 2021. 5. Títulos e valores mobiliários - mantidos para
venda: Estão representados por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, com
alta liquidez no mercado, na categoria de: títulos disponíveis para venda.
Desta forma, a parcela referente a variação do preço de mercado, no valor
de R$ (92), foi contabilizado em conta destacada de patrimônio líquido.
Os rendimentos produzidos são computados diretamente no resultado do
exercício.
31/12/2020
31/12/2019
Valor
Valor
Venci- Quanda
Valor Quanda
Valor
Descrição
mento tidade Curva MTM Atual tidade Curva MTM Atual
Letras
Financeiras
do tesouro 3/1/2021
192 2.066
- 2.066
192 2.010
- 2.010
Letras
Financeiras
do tesouro 9/1/2025 1.460 15.695 (92) 15.603 1.960 20.501 (1) 20.502
1.652 17.761 (92) 17.669 2.152 22.511 (1) 22.512
6. Ativos fiscais correntes: Estão assim representados:
Descrição
31/12/2020
Pis a compensar
IRRF a compensar
CSLL a compensar
IRPJ antecipação a compensar
CSLL antecipação compensar
Outros
7. Outros créditos:
Descrição

31/12/2019

31
613
386
3.036
1.266
144

20
374
242
2.294
980
96

5.476

4.006

31/12/2020

31/12/2019

Contas a receber (a)
Adiantamentos e antecipações salariais
Adiantamentos para despesas reembolsáveis
Despesas antecipadas

4.539
5.027
43
42
195
1.119
338
137
5.115
6.325
(a) Refere-se ao saldo a receber, de curto prazo, notadamente por serviços de
agente fiduciário e administração de fundos de investimento. (i) Composição
do contas a receber por classificação de risco:
31/12/2020
31/12/2019
Percentual
Provisão
Provisão
Nível de risco
provisão
Saldo para perdas Saldo para perdas
AA
0%
18
8
A
0,5%
475
3
159
1
B
1%
139
1
97
1
C
3%
64
2
990
30
D
10%
104
11
76
7
E
30%
104
31
197
59
F
50%
55
28
G
70%
133
93
16
11
3.502
3.502 3.429
3.429
H
100%
Total de títulos
a receber
4.539
3.643 5.027
3.566
(ii) Movimentação da provisão de perdas esperadas associada aos serviços
prestados a receber:
Descrição
31/12/2020 31/12/2019
Provisões para perdas esperadas associadas
ao risco de crédito
Saldo no início do exercício
3.566
1.821
Constituição da provisão
2.838
2.282
Reversão da provisão
(2.761)
(537)
Total das provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
3.643
3.566
8. Investimentos: 8.1 OT Pagamentos S.A.: A Distribuidora detém 100%
da OT Pagamentos S.A. (“Investida”), que foi constituída em Assembleia
Geral de Constituição realizada em 16 de setembro de 2019, com o capital
social totalmente subscrito em moeda corrente nacional de R$ 10 (dez
mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, tendo subscrito R$ 10 e integralizados R$ 3 (três mil reais)
na data de sua criação, restando R$ 7 (sete mil reais) a integralizar em
31 de dezembro de 2019, o qual foram integralizados em 27 de fevereiro
de 2020. Com a obtenção do seu CNPJ em outubro de 2019, a Investida
passou a integrar o Conglomerado Prudencial. A Investida tem por objeto
a instituição e administração de arranjo de pagamento próprio, sendo
responsável por desenvolver as regras e procedimentos que disciplinam a
prestação de serviços de pagamento ao público; e a prestação de atividades,
no âmbito do seu próprio arranjo de pagamento ou de terceiros, como
instituição de pagamento, que incluem, mas não se limitam a prestação de
emissão de instrumentos de pagamento pré-pagos. Nas Assembleias Gerais
Extraordinárias realizadas em de 30 de abril e 10 de novembro de 2020,
foram aprovados os aumentos de capital da Investida de R$ 100 (cem mil

reais), mediante a emissão de 10.000 (dez mil) ações ordinárias, e de R$
3.000 (três milhões de reais), mediante a emissão de 300.000 (trezentas
mil) ações ordinárias, respectivamente, ambas totalmente subscritas e
integralizadas em moeda corrente nacional. Desta forma, o capital social
da Investida passou a ser de R$ 3.110 (três milhões cento e dez mil reais).
Em 31 de dezembro de 2020, a OT Pagamentos ainda se encontra em fase
pré-operacional e, por este motivo, apresentou prejuízo acumulado de R$ 72
(setenta e dois mil reais).
31/12/2020
31/12/2019
Patrimônio Líquido da investida
OT Pagamentos OT Pagamentos
Capital social
3.110
10
Capital social a integralizar
(7)
Prejuízos acumulados
(2)
(72)
(2)
Prejuízo do exercício
3.036
1
Saldo final
Atualização dos investimentos
na investidora
Aporte inicial
Resultado de equivalência
patrimonial
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Integralização de capital na
OT Pagamentos
Resultado de equivalência
patrimonial
Saldos em 31 de dezembro
de 2020
9. Imobilizado de uso:

3
(2)
1
3.107
(72)
3.036
Taxa de depreciação a.a. 31/12/2020

Descrição
Benfeitorias
Móveis e equipamentos de uso
Sistema de comunicação
Sistema de processamento
de dados
Sistema de segurança
(-) Depreciações acumuladas
10. Intangível:

25%
10%
10%

506
567
91

129
424
181

20%
20%
-

1275
6
-914
1.631

704
6
-628
816

Taxa de depreciação a.a.

Descrição
Software e licenças de uso
(-) Amortização acumulada

20%
-

31/12/2020

31/12/2019

329
-259
70

320
-239
81

11. Negociação e intermediação de valores: Refere-se aos recursos de
clientes, no montante de R$ 6.962 (R$ 7.448 em 31 de dezembro de 2019),
relativos à depósitos de recursos, com liquidação no dia útil seguinte.
12. Provisões:
Descrição
31/12/2020
31/12/2019
Salários a pagar
13º salário
Férias
FGTS sobre férias
INSS sobre férias
Participações nos lucros (*)

5
1
1.476
120
387
2.966
4.955

Saldos das diferenças temporárias
Alíquota
Saldos lançados em resultado
Despesas do Impostos de renda e contribuição social
Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições detidas pela
Distribuidora. Estas perdas podem ser incorridas em função do impacto
produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, preços de
ações e de commodities, entre outros. Risco operacional: Risco operacional
é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de
eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos
internos, pessoas ou sistemas. Esta definição inclui o Risco Legal associado
a inadequações ou deficiências em contratos firmados pela Distribuidora, às
sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às
indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas
pela Distribuidora. Risco de liquidez: O risco de liquidez é definido como: • A
possibilidade de a Distribuidora não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as
decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e
sem incorrer em perdas significativas; e • A possibilidade de a Distribuidora
não conseguir negociar a preço de mercado, uma posição, devido ao seu
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em
razão de alguma descontinuidade no mercado. Risco socio ambiental:
Conforme determinado pela Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de
2014, a exposição ao risco socioambiental define-se como a possibilidade de
ocorrência de perdas de danos socioambientais. O processo de gerenciamento
de risco socioambiental permite que os riscos sejam previamente identificados,
mensurados, mitigados, acompanhados e reportados. Os processos
adotados são pautados pela adoção de rotinas e procedimentos utilizados
para a identificação, classificação, avaliação, monitoramento, prevenção e
controle do risco socioambiental em suas atividades e operações, sobretudo
no estabelecimento de critérios e mecanismos específicos para atividades
econômicas com maior probabilidade de causar danos socioambientais. b)
Gerenciamento de capital: Seguindo as regulamentações do BACEN e, em
consonância com as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria – 2º Semestre de 2020:
O Comitê, em atendimento ao §2º do Art. 17 da Resolução 3.198/04 do
Banco Central do Brasil, apresenta resumo de seu relatório referente ao 2º

3
1.060
85
274
2.450
3.872

* Referem-se à participação nos lucros pagos aos colaboradores, calculada
com base de plano devidamente homologado no sindicato competente, tendo
contrapartida está registrada na rubrica de participações sobre o lucro no
valor de R$5.347 (R$ 4.052 em 31 de dezembro de 2019). 13. Obrigações
fiscais:
Descrição
31/12/2020 31/12/2019
Provisão dos impostos e contribuições sobre
o lucro (a)
Impostos e contribuições a recolher (b)

16.394
1.936
18.330

12.186
1.501
13.687

(a) Refere-se ao imposto de renda e contribuição a pagar, sobre o lucro
tributável do exercício, conforme descrito na nota explicativa nº23. (b)
Representados substancialmente por impostos sobre salários e de terceiros.
14. Sociais e estatutárias: Refere-se a dividendos a pagar aos acionistas no
montante de R$ 6.082, conforme descrito na nota 17(b).
15. Outros passivos: O saldo desse grupo está composto da seguinte forma:
Descrição
31/12/2020
31/12/2019
Aluguéis a pagar
Adiantamento de clientes (a)
Fornecedores a pagar
Outros

331
1.718
132
6

397
443
32
-

2.187

872

(a) Correspondem a recursos de fundos encerrados transferidos à
Distribuidora, na qualidade de Administradora, para fazer face ao
pagamento das obrigações assumidas pelos respectivos fundos, a serem
liquidadas pós encerramento dos fundos. 16. Provisão para ativos e
passivos contingentes: A Distribuidora acompanha todos os processos
administrativos e judiciais em que figura como parte autora ou ré e, amparada
na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a
expectativa de insucesso, cuja classificação é revista periodicamente e
efetivada, se necessária, a reclassificação dos riscos desses processos.
16.1 Ativos contingentes cuja entrada de benefícios econômicos é
provável, mas não praticamente certa: a) Ação de repetição de indébito
pela não incidência de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS:
Em 14 de março de 2017, a Distribuidora impetrou ação de repetição de
indébito com pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente
sobre a declaração de não incidência de ISS na base de cálculo do PIS/
COFINS dos últimos 5 (cinco) anos. Após réplica, em 25 de agosto de 2017,
o pedido foi julgado procedente, em parte, condenando a União a restituir
a exação recolhida a maior, mediante compensação com contribuição da
mesma espécie e destinação com atualização pela taxa SELIC. A União
ingressou com recurso de apelação, sem sucesso, tendo oposto então
Recurso Extraordinário, que acarretou o sobrestamento do processo até
julgamento de recurso de repercussão geral - Recurso Extraordinário n.º
592.616. Atualmente aguarda-se julgamento do recurso mencionado acima.
b) Mandado de Segurança pela inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre

23. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: a) Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de Renda
Contribuição Social
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Descrição
Resultado antes da tributação e da participações estatutária
sobre o lucro
46.602
33.368
46.602
33.368
46.602
(5.347)
(4.052)
(5.347)
(4.052)
(5.347)
(-) Participações no resultado
Resultado contábil do período
41.255
29.316
41.255
29.316
41.255
936
2039
936
2.039
936
Adições e (exclusões)
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ
42.191
31.355
42.191
31.355
42.191
25%
25%
15%
15%
40%
Alíquota nominativa (15%+ 10% adicional)
(=) Imposto de renda e contribuição social antes das deduções
10.524
7.815
6.329
4.703
16.853
(-) Programa de alimentação ao trabalhador
(24)
(20)
(24)
(434)
(313)
(434)
(-) Patrocínios e doações
(=) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social
10.066
7.482
6.329
4.703
16.395
b) Imposto de renda e contribuição social diferido

31/12/2019

Total
31/12/2019
33.368
(4.052)
29.316
2.039
31.355
40%
7.815
(20)
(313)
12.185

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

3.642
25%
911
9.155

7.482

3.642
15%
547
5.782

4.703

Basileia, a Distribuidora adota diretrizes de gestão de Capital visando uma
administração eficiente e sustentável de seus recursos e colaborando para a
promoção da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Suficiência de
capital (visão regulatória): gestão do capital é realizada com o objetivo de
garantir a adequação aos limites regulatórios e ao estabelecimento de uma
base sólida de Capital, viabilizando o desenvolvimento dos negócios e das
operações conforme plano estratégico da Instituição.Índices de capital: Os
índices de capital são apurados segundo os critérios estabelecidos pelas
Resoluções CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013, que tratam do cálculo do
Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mínimo
Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA),
respectivamente. Monitoramento e Transparência: O controle e
monitoramento do nível adequado de capital e o cálculo das parcelas de
capital requeridas para a cobertura da exposição aos riscos são realizados
mensalmente através de sistema informatizado, tomando como base o
Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO. O resumo da descrição da
estrutura de gerenciamento de capital e gestão integrada riscos está
disponível na página eletrônica da Distribuidora no endereço www.
oliveiratrust.com.br e os relatórios completos estão à disposição dos
interessados em sua sede. 25. Ouvidoria: A Distribuidora, atendendo
exigências contidas na Resolução CMN nº 4.433/15 e Circular 3.503/10
ambas editadas pelo Banco Central do Brasil e à Instrução CVM nº 529/2012,
possui componente organizacional – Ouvidoria - composto por um Diretor e
um Ouvidor, cujo atendimento se dá em dias úteis de 8h às 20h. 26. Limites
operacionais: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Distribuidora se
encontra enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível com o
risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas
pela Resolução 2.099/94 e legislação complementar. O índice de Basileia em
31 de dezembro de 2020 é de 16,48% e (13,98% em 31 de dezembro de
2019). 27. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de
2020 e 2019, a Distribuidora não possuía operações próprias com
semestre/2020, destacando, com relação às suas atividades, que: (i) reuniu-se
periodicamente com a Diretoria da instituição, com a auditoria independente e
com a auditoria interna a fim de verificarem o cumprimento de suas eventuais

as receitas financeiras: Interposta em 31 de agosto de 2007, a ação dentre
outros pleitos, busca a compensação do indébito tributário ao que recolheu
a título de PIS e COFINS indevidamente nos últimos 5 anos, contados
da distribuição da demanda. O processo aguarda julgamento de recurso
especial selecionado pelo Tribunal em relação ao tributo PIS. Com relação
ao COFINS, a Instituição peticionou junto ao D. Juízo para prosseguimento
do feito, sem lograr êxito, por entender o Juízo que se deve aguardar o
julgamento total do recurso, isto é, em relação à parte que diz respeito ao
PIS. 16.2 Passivos contingentes classificados com probabilidade de
perda possível reclassificada como perda remota: Trata-se de ação
ordinária proposta pelo Autor Union National FIDC Financeiros e Mercantis
(“Fundo”) em face dos Réus Oliveira Trust DTVM, Global Capital S.A. e
Banco Bradesco S.A., requerendo que seja reconhecida a responsabilidade
solidária destes com relação aos supostos inadimplementos condenandoos a indenizarem os danos emergentes e os lucros suportados pelo autor
da ação. Em 16 de outubro de 2020 foi proferida sentença, em 1ª instância
julgando parcialmente procedentes os pedidos do Fundo, tendo sido julgados
improcedentes os pedidos em relação à Oliveira Trust. Contra referida
sentença, em 18 de dezembro de 2020, foram opostos recursos de apelação
pelo Fundo, Bradesco (com relação aos honorários de sucumbência) e pela
Global , os quais ainda serão contrarrazoados e, posteriormente, distribuídos
ao tribunal de justiça do Estado de São Paulo para julgamento. Tendo em
vista a prolação de sentença de improcedência da ação movida pelo Fundo
em relação à Distribuidora, em 31 de dezembro de 2020 o escritório que
patrocina a causa, reavaliou a expectativa de perda do processo de possível
para remota. 17. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social
subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 7.160 (R$
3.580 em dezembro de 2019), divididos em 26.000 (vinte e seis mil)
ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, de titularidade de
domiciliados no país. Em 17 de outubro de 2020 o BACEN homologou o
aumento de capital social de R$ 3.580 com reserva de lucros, deliberado
na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de dezembro de 2019. Ao final do
exercício de 2019, tal valor encontrava-se registrado na conta “Aumento de
Capital Social”. b) Destinação do lucro líquido e reservas de lucros: (i)
Reservas de lucros: Anualmente, a Distribuidora apropria 5% do lucro líquido
auferido em cada exercício para a formação da Reserva Legal, até que o
saldo desta reserva atinja o limite estabelecido na Lei societária. A parcela
do lucro não apropriada à Reserva Legal e na distribuição de dividendos é
apropriada em Reserva de Retenção de Lucros. Em 31 de dezembro de 2020,
tendo em vista as determinações da Resolução CMN 4.820, a Administração
está propondo aos acionistas a retenção de R$ 12.801 em reserva especial
de lucros (Res.4820), para futura utilização dos recursos nas atividades
da Distribuidora, sendo que os acionistas se comprometeram a deliberar
pela capitalização do saldo da referida reserva na próxima Assembleia de
acionistas. (ii) Dividendos: O Estatuto social da Distribuidora, atualmente é
omisso em relação a determinação do dividendo mínimo obrigatório. Desta
forma, a Distribuidora considera a metade do lucro líquido, após a dedução
das reservas previstas no artigo 202 da Lei das S.A., na determinação
do dividendo mínimo a distribuir. A Resolução CMN 4.820, editada pela
Resolução CMN 4.855, estabeleceu requisitos prudenciais transitórios
aplicáveis às instituições financeiras, com o objetivo de assegurar a solidez,
a estabilidade e o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, em
especial durante o período de calamidade pública decretada em função da
pandemia do coronavírus (Covid-19). Desta forma, a distribuição de lucros da
Distribuidora referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 ficou
limitada ao dividendo mínimo obrigatório, estabelecido pelo art. 202 da Lei nº
6.404, de 1976. Assim, ao longo de 2020, a Administração “ad referendum”
da AGO que irá aprovar as contas do exercício, realizou o pagamento de
dividendos intermediários no montante de R$ 6.719 e está propondo aos
acionistas o pagamento complementar de R$ 6.082 sobre o lucro líquido
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, totalizando dividendos
de R$ 12.801. c) Valor patrimonial das ações: O valor patrimonial das
ações das ações ordinárias no exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
correspondem a R$ 1,093 (hum mil, noventa e três reais e cinquenta e dois
centavos) por ação. 18. Resultado da intermediação financeira:
Descrição
Compromissada
LFT

19. Receita de prestação de serviços:
Descrição
Taxa de administração
Serviços qualificados
Agente fiducário
Outros

31/12/2020
1.267
497
1.764

31/12/2020
26.427
37.906
16.217
14.825
95.375

31/12/2019
1.744
254
1.998

31/12/2019
19.680
29.469
15.103
7.817
72.069

20. Despesas tributárias: Em relação as alíquotas aplicáveis à Distribuidora,
considera-se: (i) PIS (0,65%); (ii) COFINS (4%)e (iii)ISS pode variar de (2%
a 5%).
21. Despesas administrativas:
Descrição
31/12/2020
31/12/2019
Luz
(234)
(204)
Aluguel
(2.430)
(1.900)
Comunicações
(889)
(702)
Manutenção
(174)
(102)
Material
(132)
(135)
Processamento de dados
(7.324)
(4.651)
Promoções e relações públicas
(598)
(607)
Propaganda e publicidade
(113)
(74)
Publicações
(75)
(122)
Seguros
(49)
(45)
Serviços financeiros
(711)
(1.118)
Serviços de terceiros
(736)
(499)
Serviços técnicos
(2.129)
(1.746)
Transporte
(169)
(117)
Viagens
(190)
(447)
Depreciação e amortização
(306)
(182)
(859)
(810)
Outras
(17.118)
(13.461)
22. Remuneração dos administradores: A remuneração dos administradores
é baseada nas melhores práticas de mercado obtida por meio de pesquisa
de mercado setoriais e entidades sindicais, sendo proposta pelo comitê de
remuneração, observado o disposto no estatuto social da Distribuidora, e
submetida à assembleia geral para aprovação. A remuneração é fixa, não
havendo bônus ou remuneração variável a ser adicionada à remuneração
dos administradores, cujo pagamento é realizado mensalmente em moeda
corrente nacional e mediante transferência bancária. Em 2020, conforme
requerido pela Resolução CMN 4.820, não ocorreu aumento da remuneração,
fixa ou variável, dos diretores e administradores da Distribuidora.
24. Gerenciamento de riscos e de capital: Em atendimento às
determinações do BACEN, a Distribuidora definiu uma estrutura e estabeleceu
políticas e normas internas para o gerenciamento de riscos e capital
decorrentes de suas operações e atividades, mantendo uma postura
conservadora em relação à exposição de risco. Em fevereiro de 2017, o
BACEN publicou a Resolução nº 4.557, que dispõe sobre a estrutura de
gerenciamento de riscos e de capital, revogando as Resoluções nº 3.988, nº
3.380, nº 3.464, nº 3.721 e nº 4.090 após prazo de implementação das
recomendações previsto na norma. A Distribuidora está classificada no
Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 4.553 do CMN. a) Gerenciamento
de riscos: A gestão de riscos é realizada de forma unificada e compreende a
adoção de instrumentos que permitem a consolidação e controle dos riscos
relevantes, tendo por objetivo organizar o processo decisório e definir os
mecanismos de controle dos níveis de risco aceitáveis e compatíveis com o
volume de Capital disponível, em linha com a estratégia de negócio adotada.
Esta gestão unificada é feita através de processo estruturado que compreende
o mapeamento, a apuração e a totalização dos valores em risco. Risco de
crédito Risco de Crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de
perdas associadas a: • Não cumprimento pela contraparte de suas obrigações
nos termos pactuados; • Desvalorização, redução de remunerações e ganhos
esperados em instrumentos financeiros decorrentes da deterioração da
qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento
mitigador; • Reestruturação de instrumentos financeiros; ou • Custos de
recuperação de exposições de ativos problemáticos. Risco de mercado:
instrumentos financeiros derivativos em aberto. 28. Outras informações:
Recursos sob administração e custódia: Em 31/12/2020, os patrimônios
líquidos dos fundos sob Administração da Distribuidora, totalizavam R$ 64
bilhões (2019 – R$ 56 bilhões) e o total de títulos sob custódia R$ 38 bilhões
(2019 – R$ 33 bilhões). Efeito do coronavírus sobre as demonstrações
contábeis: A administração da Distribuidora acompanha as recomendações
do Ministério da Saúde, das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais,
assim como os normativos do BACEN e Receita Federal do Brasil que tratam
dos efeitos e impactos da pandemia do COVID -19, decretada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o dia 11 de março de 2020.
Para a preservação da segurança e saúde dos colaboradores, seus familiares,
prestadores de serviços e clientes, a Distribuidora adotou rígidos protocolos
de segurança nos locais de trabalho, em conformidade com as recomendações
das autoridades públicas, assim como trabalho remoto em larga escala de
seus colaboradores. Até o momento, não foi identificado impacto negativo e
relevante nas demonstrações contábeis em virtude dos efeitos da pandemia
do COVID -19. Outras informações: Em atendimento à Resolução nº 3.198
do Conselho Monetário Nacional, a Distribuidora, no exercício, contratou a
BDO RCS Auditores Independentes SS apenas para a prestação de serviços
de auditoria externa, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro
tipo de serviço à Distribuidora no exercício. A política adotada atende aos
princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os
critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar
o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou
promover os interesses deste. 29. Partes relacionadas: No exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não houve transação com partes
relacionadas. 30. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente
data eventos que pudessem alterar de maneira significativa as demonstrações
contábeis.
recomendações e indagações, inclusive no que se refere ao planejamento
dos respectivos trabalhos de auditoria; (ii) avaliou relatórios pertinentes à
efetividade dos controles internos e dos processos de gestão de riscos,
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102
CNPJ nº 36.113.876/0001-91
bem como ao descumprimento de dispositivos legais; (iii) face o resultado
das reuniões trimestrais e dos relatórios da: (a) auditoria independente,
fez algumas recomendações, aceitas pela Diretoria; e (b) da auditoria
interna, não fez recomendações à Diretoria; (iv) Avaliou a efetividade da (a)
auditoria independente, concordando com sua opinião acerca da integridade
das do segundo semestre de 2020 (“DFs”), não tendo sido identificadas

situações que pudessem afetar a objetividade e a independência dos
auditores externos; (b) auditoria interna, com base nos relatórios emitidos
que não apontaram riscos que possam afetar a instituição, concluindo como
satisfatório os trabalhos realizados; e (v) revisou previamente as DFs, tendo
o Comitê concluído que estas, acompanhadas pelas notas explicativas,
comparativamente com o mesmo período do ano anterior estão adequados e

foram elaborados de acordo com as normas legais vigentes.
Rio de Janeiro, 28/01/2020
José Alexandre Costa de Freitas (Diretor-Membro do Comitê)
Carlos Henrique Correa Sismil (Diretor-Membro do Comitê)
Alexandre Lodi de Oliveira (Diretor-Membro do Comitê)

Diretoria: José Alexandre Costa de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17 - Carlos Henrique Correa Sismil - Diretor - CPF: 011.896.377-58 - Contador: Jorge Cezar P. Derossi - CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
Aos Acionistas e Administradores da Oliveira Trust Distribuidora de relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
Títulos e Valores Mobiliários S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre responsabilidade é a de ler o relatório da Administração e, ao fazê-lo, de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
(“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem como as temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administração para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração da nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no a eficácia dos controles internos da Distribuidora; • Avaliamos a adequação
posição patrimonial e financeira da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e Valores Mobiliários S.A., em 31 de dezembro de 2020, o desempenho do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central das demonstrações contábeis a Administração é responsável pela avaliação uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que
do Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa da capacidade de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza significativa
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, divulgações nas demonstrações contábeis consolidadas ou incluir
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos operações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e cumprimos demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Reserva de lucros excedente distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
ao capital social: Em 31 de dezembro de 2020, conforme mencionado em emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
Nota Explicativa nº 17 (b), e em função dos requerimentos da Resolução alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
CMN 4.820, conforme editada, a Distribuidora apresenta saldo de reservas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
de lucros excedente ao capital social no montante de R$ 14.204 mil. Em detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
próxima Assembleia a ser realizada, os acionistas se comprometeram a podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
deliberar pela capitalização do saldo das reservas de lucros. Nossa opinião quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma durante nossos trabalhos. Rio de janeiro, 27 de janeiro de 2021.
não contém modificação em função deste assunto. Outras informações que perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria
Administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
que compreendem o relatório da Administração. Nossa opinião sobre exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F
as demonstrações contábeis não abrange o relatório da Administração longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de Fernando Pereira da Silva Marques - Contador CRC 1 RJ 092490/O-2
ÚLTIMA
_________________________

Ação da Focus Energia abre em baixa no primeiro pregão

DEMONSTRAÇOES FINACEIRAS SEMESTRAL DE 2020 DA
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MONITOR MERCANTIL RJ / SP

A

Focus Energia (ticker POWE3), empresa do segmento
de geração de energia renovável e comercialização de
energia, concluiu nesta segunda-feira (08) sua oferta
pública inicial (IPO) na B3.
Porém, a comercializadora de energia operava com
forte queda em seu primeiro pregão. Às 14h30, as
ações eram negociadas por
R$ 16,50, valor 8,4% menor
que os R$ 18,02 por quanto foram vendidas na oerta
pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A empresa
é especializada em mercado
livre de energia, geração dis-

tribuída, gestão energética e
comercialização.
A empresa captou cerca
de R$ 765 milhões em sua
oferta inicial de ações. Além
da venda de ações novas,
sócios da companhia venderam o equivalente a R$
122,4 milhões em participação no negócio e a oferta
total movimentou R$ 887,4
milhões. A oferta foi definida a 18,02 reais por papel,
abaixo da faixa indicativa de
21,20 a 28,6 reais cada.
De acordo com a empresa, os recursos da operação
serão aplicados em projetos
de geração de energia solar,
para revender a produção

dos parques no chamado
mercado livre, onde grandes
consumidores negociam diretamente seu suprimento
elétrico com empresas do
setor.
A Focus tem ampliado
sua atuação no setor de
energia através do investimento em ativos de geração
de fonte 100% renovável.
Pregão
Transmitido ao vivo, o
evento teve a participação
do presidente da B3, Gilson
Finkelsztain e dos sócios da
Focus Energia, Alan Zelazo, Carlos Baccan, Eduardo

Cruz e Henrique Casotti,
conectados com os demais
executivos da companhia e
conselheiros de administração.
“O IPO da Focus Energia une o tradicional ao inovador: fortalece o já muito
bem representado setor
de energia na bolsa e, ao
mesmo tempo, oferece aos
investidores uma ótima alternativa de exposição ao
mercado livre de energia,
que hoje já representa 30%
do total da energia consumida no Brasil”, destacou
Gilson Finkelsztain, presidente da B3 durante o evento do IPO”, comentou Gil-

son Finkelsztain, presidente
da B3.
“O IPO é um importante momento na história da
companhia e um grande
avanço para o mercado livre
de energia no Brasil. Nós
nascemos e nos especializamos nesse mercado e com a
abertura de capital reforçamos o nosso compromisso
de atuar como uma plataforma integrada de energia
renovável, trazendo as melhores soluções para nossos
clientes, viabilizando a redução de custos no mercado de
energia e contribuindo para
a transição energética em
curso no mundo”, celebrou

Alan Zelazo, sócio-fundador
11 3231-3003
da Focus Energia.
A Oferta
winnerpublicidade.com
teve a coordenação do Morgan Stanley (Coordenador
Líder), do Santander, do Citi
e do UBS BB (Coordenadores da Oferta).
A empresa, que nasceu
como uma comercializadora, atua hoje como uma plataforma integrada de negócios em energia, com foco
nos segmentos de comercialização, geração de energia para comercialização no
mercado livre, geração distribuída, além da prestação
de serviços em energia para
geradores e consumidores
livres.

Quarto trimestre leva Duratex a alta histórica em 2020

O

s resultados obtidos no quarto
trimestre levaram
a Duratex manter em 2020
a tendência de crescimento
apresentada na última divulgação de resultados, confirmando um ano histórico. O
Ebitda atingiu a marca de
R$ 1,288 bilhão, 7% superior ao seu melhor ano até
então, 2013, e 41,7% maior
do que o apresentado no
encerramento de 2019.
No quarto trimestre de
2020, a empresa teve receita
líquida de R$ 1,893 bilhão,
crescimento de 27% em relação ao observado no mesmo
período em 2019. A geração
de caixa chegou a R$ 1,129
bilhão ex projetos, sendo
R$ 469,3 milhões no 4T20,
aliada a melhora operacional
levou a Duratex a registrar diminuição do endividamento
durante o período, reduzindo
sua taxa de alavancagem (Dívida líquida / Ebitda recorrente) a 1,2x, menor patamar
dos últimos anos.
Os resultados positivos
derivam do contínuo aquecimento da demanda e da
adequação da Companhia
às externalidades ao longo
de 2020. O ganho de market
share em todas as divisões de
negócio, bem como os reajustes de preços e melhorias
operacionais impulsionaram

as margens da companhia
Destaca-se também o
trabalho do comitê de crise,
instituído em março, para a
tomada ágil de decisões durante da pandemia. O trabalho do comitê auxilia na
rápida recuperação de impactos econômicos negativos trazidos pela pandemia
e é também responsável
pela análise de diferentes
cenários para antecipar imprevisibilidades do setor. O
reforço nos cuidados com
os colaboradores, sobretudo em seu retorno ao trabalho, a manutenção do fluxo
de caixa e liquidez da companhia, além da antecipação
das paradas de manutenção
durante a paralisação das
operações nos ativos fabris, ocorridas no segundo
trimestre, são exemplos de
ações estratégicas que contribuíram para a recuperação da Duratex nos terceiro
e quarto trimestres do ano.
“A Duratex continua sua
trajetória de crescimento e
perenidade. À exceção do
segundo trimestre de 2020,
período no qual mais diretamente sentimos os impactos da pandemia na atividade econômica brasileira, a
companhia registrou crescimento em relação a 2019.
Isso é fruto do trabalho
muito assertivo de todos os

colaboradores, das decisões
rápidas e precisas e da execução do planejamento de
longo prazo da empresa.
Todas as nossas unidades
de negócio terminam 2020
melhores do que o iniciaram, algo a se destacar em
um ano repleto de desafios
e incertezas sem precedentes”, comenta Antonio Joaquim de Oliveira, presidente da Duratex.
Por deliberação do Conselho de Administração, foram creditados juros sobre
o capital próprio no montante de R$ 217,1 milhões
ou R$ 0,3143821646 por
ação, que serão pagos até
30/04/2021 com retenção de 15% do imposto de
renda na fonte, resultando
em juros líquidos de R$
0,2672248399 por ação, excetuados dessa retenção os
acionistas pessoas jurídicas
comprovadamente imunes
ou isentos. Os juros tiveram como base de cálculo
a posição acionária final do
dia 11/12/2020 e foram
creditados de forma individualizada a cada acionista
nos registros da Companhia
em dezembro de 2020.
Como evento subsequente ao 4T20, foi aprovado em fevereiro de 2021
a distribuição de dividendos adicionais referente

ao exercício de 2020 no
valor bruto de R$ 300,0
milhões. No total a companhia pagará o valor bruto
de 0,7488116872 por ação,
finalizando o ano com o dividend yield de 3,9% e um
payout de 113,2%.
Resultados por divisões
A Divisão Madeira registra aumento de 29,8%
no volume expedido em
relação ao quarto trimestre de 2019 e crescimento
de 12,9% na comparação
entre os anos. O desempenho é acima do observado
no setor que, ao longo do
ano, registrou 6,5% de crescimento de acordo com dados do IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores). A receita
líquida unitária apresentou
alta de 12,6% sob o 4T19,
resultante da bem sucedida
implementação de aumento
de preço, com isso a receita
líquida encerrou o período
46,2% acima do mesmo trimestre do ano anterior. A
evolução apresentada pela Duratex é consequência
dos projetos de longo prazo executados nos últimos
anos, como a otimização
de ativos que possibilitou
a forte redução de custo
no período. Além doganho
de market share e aumento no volume das exportações. Destaca-se o aumento

da utilização da capacidade instalada, que chegou a
93% na divisão, sendo que
as linhas de produção de
MDP estão funcionando a
100% de sua capacidade.
A Divisão Deca apresenta
aumento de volume e receita tanto no quarto trimestre
como também no acumulado do ano. A divisão registrou aumento de 6% no volume expedido em relação a
2019 e crescimento de 21%
na comparação entre os trimestres atual e do ano anterior. No período, a Deca
apresentou receita líquida
25% superior ao registrado
no último trimestre de 2019.
O resultado supera o observado no segmento.
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de materiais de construção (Abramat), em 2020
houve retração de 0,4% do
faturamento do setor em
relação a 2019. O crescimento da divisão é motivado sobretudo pelo fortalecimento da sua execução
comercial, pelo ganho de
eficiência operacional e
produtividade em todas
as linhas e pelo lançamento do market place Deca,
aproximando a marca do
público final. A utilização
da capacidade instalada da
divisão encerra o quarto tri-

mestre a 87%.
A Divisão de Revestimentos Cerâmicos, que
opera com as marcas Ceusa
e Portinari, tem crescimento de 31,9% em seu volume
de expedição sob o terceiro
trimestre de 2019 e alta de
80% na comparação entre
2020 e o ano anterior. A
divisão manteve a taxa de
96% de utilização da capacidade instalada. O desempenho também é acima do
apresentado pelo setor, que
utilização de capacidade de
84% em relação a 2019, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica (Anfacer).
Também destacou-se, ao
longo de 2020, a forte redução de despesas gerais e
administrativas, bem como
a captura de sinergias entre
as marcas e o início da operação das smart stores, mais
um passo dentro da estratégia de inovação na experiência do consumidor da
companhia. No ano, a Duratex realizou o aporte de
R$ 523,1 milhões à Divisão
de Celulose Solúvel, dando
continuidade ao processo de
formação da LD Celulose.
O cronograma das obras da
fábrica segue dentro do prazo, assim como a expectativa
do início da operação no primeiro trimestre de 2022.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas: Em cumprimento às
disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação e
deliberação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Ficamos
ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários. São João de Meriti - RJ, 17 de fevereiro de 2020. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais mil)
ATIVO
Nota
2019
2018
CIRCULANTE
80.326
147.664
Caixa e equivalentes de caixa
3
59.582
110.237
Créditos
4
11.532
10.094
Impostos a recuperar
5
8.263
25.304
Estoques
677
1.760
Valores a receber
6
51
38
Outros direitos realizáveis
221
231
NÃO CIRCULANTE
606.002
596.703
Realizável a longo prazo
8.385
8.442
Valores a receber
6
1.191
1.007
Impostos a recuperar
5
3.058
2.425
Depósitos e cauções
4.136
5.010
Investimentos
578.887
569.323
Em coligadas
7b
99.278
94.255
Propriedades para investimento
8
479.609
475.068
Imobilizado
9
18.476
18.750
Intangível
10
254
188
TOTAL
686.328
744.367
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
2019
2018
CIRCULANTE
38.371
69.426
Fornecedores
353
691
Impostos e contribuições
2.755
1.999
Impostos e contribuições - parcelamento
23.076
43.859
Imposto de renda
1.995
3.873
Contribuição social
659
1.195
Provisão para férias e outras
1.801
1.755
Dividendos a pagar
12
5.890
12.426
Outras contas a pagar
1.842
3.628
NÃO CIRCULANTE
366.679
384.873
Parte relacionada
11
Provisão de tributos diferidos
13
91.635
91.697
Provisão para passivos contingentes
14
184.119
182.645
Impostos e contribuições - parcelamento
15
87.521
108.450
Indenizações a terceiros
1.479
Outras contas a pagar
1.914
2.081
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
281.278
290.068
Capital social realizado
16a
110.622
110.622
Reserva legal
16b
3.850
2.616
Dividendo adicional proposto
16c
14.110
27.574
Reserva para plano de investimento
16d
13.262
9.703
Ajustes de avaliação patrimonial
16e
139.434
139.553
TOTAL
686.328
744.367
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em Reais mil, exceto quantidade de ações)
1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em
conformidade com as Leis nºs 6.404/76 e 11.638/07 e pronunciamentos técnicos
de órgãos regulamentadores. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas
pela Diretoria para divulgação em 17/02/2020. 2. Procedimentos Contábeis: Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações
financeiras, ressaltamos: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - É estimada com base em análise dos níveis atuais de inadimplência dos devedores, com
o objetivo de absorver eventuais perdas na realização dos créditos a receber de
clientes, e está constituída em montante considerado suficiente pela Administração
da Companhia. b) Estoques - Os estoques, constituídos basicamente por café e
embalagens, estão avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam
o valor de mercado. c) Ajuste a valor presente de ativos - Os ativos monetários não
circulantes e os circulantes, quando o efeito é considerado relevante em relação às
demonstrações financeiras, são ajustados ao seu valor presente. O ajuste a valor
presente foi calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a
respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. Dessa forma, os juros embutidos nas
receitas associadas a esses ativos são descontados com o intuito de reconhecê-los
em conformidade com o regime de competência de exercícios. d) Investimentos Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de
equivalência patrimonial quanto à participação em coligadas. e) Propriedades para
investimento - As propriedades para investimento, são representadas por terrenos
e edificações para locação, mantidos para auferir rendimento de aluguel, e que
o valor justo de propriedades para investimento deve refletir os lucros de rendas
provenientes desses aluguéis. Em 2013, todas as propriedades para investimento,
foram avaliadas a valor justo em R$ 462.999. No ano de 2019 a Administração não
identificou valorização em suas propriedades. f) Imobilizado - Está demonstrado ao
custo de aquisição, acrescido de reavaliação, e reduzido por depreciações acumuladas, corrigidos monetariamente até 31/12/1995, calculadas pelo método linear com
base nas seguintes taxas ao ano: edificações 3,57% a 4,35%; móveis, máquinas
e instalações 10%; veículos 20%; e computadores e periféricos 20%. Em 2013 a
Administração, considerando o item 12 do ICPC-10, optou por atribuir um valor justo
aos imóveis onde estão situados o escritório central e a torrefação de café de uso
da Companhia. O valor justo de mercado foi definido por peritos especializados e
independentes e avaliados em R$19.300. Para o exercício de 2019, a Administração da Companhia, manteve os mesmos valores estabelecidos nos exercícios
anteriores, entendendo não ter identificado valorização dos imóveis. g) Intangível
- Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até
31/12/1995, ajustado por amortizações acumuladas, quando aplicável, calculadas
pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e de
recuperação econômica, fixado por espécie de bens. h) Outros ativos e passivos
circulantes e não circulantes - Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis até
12 meses subsequentes à data do balanço estão classificados como ativo e passivo
circulantes, respectivamente. Os ativos e passivos circulantes e não circulantes
são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente,
e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos
auferidos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em base pro rata temporis.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa:
2019
2018
Caixa e bancos
134
90
Aplicações de liquidez imediata
59.448
110.147
TOTAL
59.582
110.237
4. Créditos:
2019
2018
Títulos em cobrança
1.102
928
Provisão para perdas
(20)
(17)
Aluguéis a receber
10.088
8.785
Outros
362
398
TOTAL
11.532
10.094
5. Impostos a Recuperar:
2019
2018
Circulante
PIS e COFINS a compensar - inconstitucionalidade
do artigo 3º, § 1º da Lei 9.718/98 - decisão judicial
5.868
24.281
2.395
1.023
Outros impostos a compensar
TOTAL
8.263
25.304
Não Circulante
IRPJ e CSLL a compensar
2
2
IRRF a compensar
3.056
2.423
TOTAL
3.058
2.425
6. Valores a Receber:
2019
2018
Circulante
Ressarcimento de despesas
51
38
TOTAL
51
38
Não Circulante
Gerdau Aços Longos
1.052
1.007
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital em
Pallazo
139
TOTAL
1.191
1.007
7. Investimentos - Em Coligadas:
PLD Dutra RJ
Lahig Holding Pallazo RJ Parti- Emp. ImobiliáEmpresas
S/A
cipações Ltda
rios Ltda
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
a - Dados das coligadas
Capital social - R$ mil
25.825 25.825 14.680 14.354 197.892 158.466
Quantidade de ações/
quotas - mil
3.156
3.156 14.680 14.354 342.665 342.665
Patrimônio líquido - R$
mil
18.065 20.854 12.311 12.607 198.059 158.631
b - Dados da investidora
Quantidade de ações
possuídas - mil
745
745 7.193
6.867 117.877 117.877
Percentual de
participação
23,62% 23,62%
49%
49% 34,40% 34,40%
Valor do investimento R$ mil
4.266
4.925 6.032
6.177 88.980 83.153
Equivalência patrimonial
- R$ mil
(659)
2
(145)
(161)
1
(22)
2019
2018
8. Propriedades para Investimento:
Saldo inicial
475.068
470.197
Adição
4.541
Incorporação da GREEN PARK (nota 16,f)
9.680
Baixa por venda
(4.809)
Saldo final
479.609
475.068
O valor das propriedades para investimento, lojas comerciais e depósito central,
mantidos para fins de renda de aluguel de longo prazo e/ou valorização de capital,
poderá ser ajustado anualmente pelo valor justo. 9. Imobilizado:
2019
2018
ReavaDeprecialiação e
ção de
ajuste
reavaliaValor Valor
avação e de
líqui- líquiCusto liação Custo Depre- avaliação Depre- do em do em
Origi- patrimo- Ava- ciação patrimo- ciação 31/12 31/12
Descrição
nal
nial liado original
nial
total 2019 2018
Terrenos
2.336
5.928 8.264
- 8.264 8.264
Edificações 9.582
4.911 14.493 (6.115) (1.158) (7.273) 7.220 7.473
Instalações 7.903
62 7.965 (6.561)
(31) (6.592) 1.373 1.488
Móveis,
máquinas e
equipamentos
2.831
- 2.831 (2.466)
- (2.466) 365 360
Veículos
1.839
- 1.839 (790)
- (790) 1.049 937
Outras imobilizações
2.085
- 2.085 (1.880)
- (1.880) 205 228
TOTAL
26.576 10.901 37.477 (17.812) (1.189) (19.001) 18.476 18.750

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em Reais mil)
Capital
Dividendo Reserva para Ajustes de Resultados
social Reserva
adicional plano de invesavaliação acumularealizado
legal
proposto
timento patrimonial
dos
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
660.967
138.545 (619.561) 179.951
Realização por depreciação da reserva de reavaliação e ajuste de avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da provisão para IR/CSLL diferidos
(119)
119
Aumento de capital pela incorporação da GREEN PARK com emissão
de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas pelos
acionistas da incorporada
68.622
- 68.622
Ajuste de avaliação patrimonial de empresa incorporada, conforme
AGO/E de 21/05/2018
2.240
2.240
Redução de capital mediante absorção de prejuízos acumulados, conforme AGO/E de 21/05/2018
(618.967)
618.967
Realização de ajuste de avaliação patrimonial pela venda de imóvel
(1.113)
1.113
Lucro líquido do exercício
51.681 51.681
Reserva legal (nota 16,b)
2.616
(2.616)
Dividendos a pagar (nota 12)
(12.426) (12.426)
Dividendo adicional proposto (nota 16,c)
27.574
(27.574)
Reserva para plano de investimento (nota 16, d)
9.703
(9.703)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
110.622
2.616
27.574
9.703
139.553
- 290.068
Realização por depreciação da reserva de reavaliação e ajuste de avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da provisão para IR/CSLL diferidos
(119)
119
Lucro líquido do exercício
24.674 24.674
Reserva legal (nota 16,b)
1.234
(1.234)
Dividendos a pagar (nota 12)
(5.890) (5.890)
Deliberação para dividendo proposto (nota 16,c)
(27.574)
- (27.574)
Dividendo adicional proposto (nota 16,c)
14.110
(14.110)
Reserva para plano de investimento (nota 16, d)
3.559
(3.559)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
110.622
3.850
14.110
13.262
139.434
- 281.278
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM
DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil, exceto lucro líquido por ação)
31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)
Nota
2019
2018
2019 2018
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E DOS
Lucro líquido do exercício
24.674 51.681
SERVIÇOS
17
5.861
8.169 Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS
(4.408)
(6.102) Total de resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos 24.674 51.681
LUCRO BRUTO
1.453
2.067
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
32.367
55.688 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDespesas gerais e administrativas
18
(42.656)
(79.945)
DOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)
Depreciações e amortizações
(1.016)
(950)
2019
2018
(Provisões) Reversões de contingências
(1.569)
36.684 Atividades Operacionais
Outras receitas operacionais, líquidas
19
78.411
100.080 Lucro líquido do exercício
24.674 51.681
Resultado de equivalência patrimonial
(803)
(181) Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa por:
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
Depreciações e amortizações
1.016
950
RESULTADO FINANCEIRO
33.820
57.755 Constituição e reversão de provisões
1.520 (36.724)
RESULTADO FINANCEIRO
20
151
(931) Imposto de renda e contribuição social diferidos
(61) (1.365)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSImposto de renda e contribuição social correntes
9.358 6.508
TO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
33.971
56.824 Ajustes por equivalência patrimonial
803
181
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13
(9.297)
(5.143) Alienação/baixa de imobilizado e investimentos
(185) (26.107)
CORRENTE
(9.358)
(6.508) Variações monetárias e juros
5.619 6.681
DIFERIDO
61
1.365 Resultado líquido do exercício ajustado
42.744 1.805
24.674
51.681 Ajustes de valores pelas variações dos ativos operacionais
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
QUANTIDADE DE AÇÕES
146.390.927 146.390.927 Aumento em clientes
(1.438) (1.212)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO
0,17
0,35 (Aumento) diminuição em outros valores a receber
(197)
153
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
Diminuição (aumento) dos estoques
1.083 (315)
10. Intangível:
Diminuição de impostos a recuperar
17.360 8.865
Custo
Valor líquido Valor líquido Diminuição (aumento) de depósitos e cauções
874 (185)
Descrição
Original Amortização em 31/12/19 em 31/12/18 Diminuição em outros ativos operacionais
72
226
Marcas e Patentes
36
36
36 Ajustes de valores pelas variações dos passivos operacionais
Software
2.168
(1.950)
218
152 (Diminuição) aumento em fornecedores
(338)
117
TOTAL
2.204
(1.950)
254
188 Diminuição de impostos, contribuições e encargos sociais a pagar (57.561) (9.281)
11. Recuperabilidade de Ativos: De acordo com o Pronunciamento CPC 01 “Re- (Diminuição) aumento em outros passivos operacionais
(2.280) 1.919
dução ao Valor Recuperável de Ativos” os itens do ativo imobilizado e intangível Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
319 2.092
que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus Atividades de Investimento
valores de recuperação são revisados detalhadamente para determinar a neces- Acréscimo em propriedades para investimento
(4.541)
sidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização. Para Pagamento pela compra de imobilizado e software
(1.093) (1.163)
o exercício de 2019, a Administração da Companhia, considerando não ter havi- Recebimento pela venda de investimento e imobilizado
197 30.995
do mudança nas premissas utilizadas desde a emissão dos laudos de avaliação Operação com coligadas
(5.551) (2.979)
para Terrenos e Edificações, por empresa especializada (nota 2, f), e com base no Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de
comunicado técnico emitido pela Diretoria Imobiliária, manteve as mesmas con- investimento
(10.988) 26.853
dições estabelecidas no exercício anterior, entendendo não ter identificado ativos Atividades de Financiamento
que necessitem de provisão para redução de seu valor de recuperação, com a Captação de empréstimos financeiros
14
18
manutenção dos seus valores residuais e da vida útil dos ativos. 12. Dividendos a Pagamento de dividendos referente ao exercício anterior
(40.000)
Pagar: De acordo com o estatuto social da Companhia, os acionistas gozam do di- Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de
reito de receber dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado financiamento
(39.986)
18
nos termos da Lei das Sociedades por Ações. No exercício de 2019 foi destinado o (Diminuição) aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (50.655) 28.963
montante de R$5.890 (2018 R$12.426), a título de dividendos, assim determinado: Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
110.237 81.274
2019
2018 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
59.582 110.237
Lucro líquido do exercício
24.674
51.681
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)
(-) Reserva legal (5%)
(1.234)
(2.616)
(+) Realização de AAP
119
638 de Avaliação Patrimonial tem registrado em 31 de dezembro de 2019 R$129.371
Base de cálculo para dividendos
23.559
49.703 (R$128.244 de avaliação por valor justo de Propriedades para Investimento e
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
5.890
12.426 de imóveis no Imobilizado e R$1.127 da incorporação da GREEN PARK (em
Os dividendos a pagar correspondem a R$40,23 (R$84,88 em 2018) por lote de mil 2018 R$128.351 e R$1.127). O valor dessa mais-valia foi registrado, líquido
dos efeitos de imposto de renda e contribuição social diferidos. O valor justo foi
ações do capital social final.
estimado, por peritos especializados e independentes, conforme nota 2, “e” e “f”.
13. Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes e Diferidos:
f) Incorporação de empresa ligada - Em 21 de maio de 2018, conforme deliberado
Passivo exigível a longo prazo
2019
2018 pela Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, foi aprovada a incorporação total,
Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação
5.184 5.190 pela Companhia, do patrimônio líquido da GREEN PARK EMPREENDIMENTOS
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação por
IMOBILIÁRIOS S/A (GREEN PARK), de acordo com o Instrumento de Protocolo
valor justo de propriedades para investimento
83.251 83.307 e Justificação da Incorporação Total. Por força da incorporação a GREEN PARK
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação por
foi extinta e a Companhia passou a ser a sucessora universal da incorporada.
valor justo de imobilizado
3.200 3.200 O patrimônio líquido da GREEN PARK foi avaliado em 30 de abril de 2018,
TOTAL
91.635 91.697 com base no valor contábil, pelo montante de R$70.862, conforme Laudo de
Reconciliação da alíquota efetiva combinada aplicada na apuração do cálculo do Avaliação contábil para fins de incorporação, emitido por empresa independente
imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%):
especializada. O acervo líquido incorporado está representado como segue:
2019
2018 Ativo
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
33.971 56.824 Circulante
2.596
Débito de imposto de renda e contribuição social à alíquota
Não Circulante
87.956
efetiva
(11.550) (19.320) Total do Ativo
90.552
Ajustes:
Passivo
Equivalência patrimonial
(273)
(62) Circulante
350
Crédito sobre reversão de provisões para contingências
1.469 12.534 Não Circulante
19.340
Itens permanentes
1.057 1.705 Patrimônio líquido
70.862
TOTAL
(9.297) (5.143) Total do Passivo
90.552
14. Provisão Para Passivos Contingentes: A Companhia é parte em diversos ACERVO LÍQUIDO TRANSFERIDO
70.862
processos, em curso normal de seus negócios, nas esferas cível, administrativa, 17. Receita Líquida das Vendas e dos Serviços: A receita líquida de vendas
tributária, previdenciária e trabalhista, para os quais foram constituídas provisões para os exercícios possui a seguinte composição:
com base em pareceres elaborados pelos seus assessores jurídicos, consideradas
2019
2018
suficientes para cobrir perdas classificadas como prováveis nos processos Receita bruta das vendas e dos serviços
6.407
8.982
administrativos e judiciais em andamento. TRABALHISTAS - Em 31 de dezembro Impostos incidentes sobre vendas e serviços
(546)
(813)
de 2019, a Companhia era ré em diversos processos trabalhistas. Baseadas no Receita líquida
5.861
8.169
histórico de pagamento da Companhia foram constituídas provisões no valor de
2019
2018
R$1.828 (R$851 em 2018). Na opinião da Administração e dos assessores jurídicos, 18. Despesas Gerais e Administrativas:
(17.070) (16.443)
este valor é considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas. A maior Despesas com pessoal e encargos
(10.740) (45.574)
parte dos processos trabalhistas ajuizados contra a Companhia refere-se a temas Impostos e taxas
(5.369)
(7.202)
comumente alegados no segmento, tais como pedidos de horas extras, equiparação Serviços profissionais
(1.706)
(1.686)
salarial, verbas rescisórias, danos morais e estéticos. CÍVEIS - Em 31 de dezembro Custas e despesas legais
(3.963)
(5.049)
de 2019 a Administração, com base na opinião de seus assessores jurídicos, Indenizações a terceiros
(3.808)
(3.991)
constituiu provisão no montante de R$13.687 (R$13.654 em 2018). As ações Outras despesas
(42.656) (79.945)
cíveis da Companhia envolvem basicamente pedidos de indenizações por parte de TOTAL
2019
2018
clientes por acidentes em loja, constrangimento de segurança e furtos de objetos 19. Outras Receitas Operacionais, Líquidas:
(441)
(2.209)
em veículos em estacionamentos de nossos estabelecimentos. FISCAIS - Em 31 Outras despesas operacionais
(102)
(1.861)
de dezembro de 2019 a Administração, com base na opinião de seus assessores Multas e moras fiscais indedutíveis
(339)
(348)
jurídicos, constituiu provisão no montante de R$168.604 (R$168.140 em 2018). Outras despesas
78.852
102.289
As ações fiscais da Companhia envolvem basicamente discussões relacionadas à Outras receitas operacionais
78.245
74.377
IRPJ, COFINS e PIS. Estes processos se encontram com a exigibilidade de seus Receitas de aluguéis
137
26.103
créditos suspensa, seja por estarem em trâmites os processos administrativos, seja Lucro na venda de ativo imobilizado e investimento
470
1.809
porque se encontram devidamente garantidas às execuções fiscais em andamento. Outras receitas
78.411
100.080
15. Impostos e Contribuições - Parcelamento - Não Circulante: Representam TOTAL
2019
2018
parcelamentos de tributos federais com base na Lei 11.941/09, parcelamentos de 20. Resultado Financeiro:
(7.332)
(9.191)
IPTU com base na Lei 5.546/12, ICMS e multa CLT. Os vencimentos anuais das Despesas Financeiras
(5.637)
(5.609)
parcelas registradas em longo prazo em 31 de dezembro são demonstrados como: Variações passivas
Outras despesas financeiras
(1.695)
(3.582)
2019
2018
Receitas Financeiras
7.483
8.260
2021
16.968
2020
25.373 Variações ativas
2.202
2.207
2022
10.673
2021
16.408 Receitas sobre aplicações financeiras
4.738
5.542
2023
10.514
2022
9.843 Outras receitas financeiras
543
511
151
(931)
2024 a 2028
49.366
2023 a 2028
56.826 TOTAL
TOTAL
87.521
TOTAL
108.450 21. Instrumentos Financeiros: A Companhia participa de operações que envolvem
16. Patrimônio Líquido: a) Capital social realizado - Conforme deliberado pela Ata instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais que se destinam
de Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária de 21 de maio de 2018, em razão a atender as suas necessidades de gerenciamento de capital circulante líquido. A
da aprovação da incorporação da empresa ligada (nota 16,f), o capital social da administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias e estabeleCompanhia foi aumentado no valor de R$68.622, com a emissão de 42.463.178 cimentos de sistemas de controles internos. Os instrumentos financeiros registra(quarenta e dois milhões, quatrocentas e sessenta e três mil, cento e setenta e dos contabilmente encontram-se a valor de mercado. 22. Cobertura de Seguros:
oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas pelos Os bens, interesses e responsabilidades estão segurados pelos seguintes valores:
Limites máximos
acionistas da incorporada na proporção da participação societária que detinham
de indenização
na incorporada. O capital social realizado da Companhia passou para R$729.589
em 31 de dezemdividido em 146.390.927 (cento e quarenta e seis milhões, trezentas e noventa mil,
Cobertura
bro de 2019
novecentas e vinte e sete) ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em Tipo de seguro
28.799
decorrência dos prejuízos acumulados contabilizados na Companhia, em 2018, foi Bens/interesses Incêndio, raio, explosão/implosão
Danos elétricos - curto circuito
300
aprovada a redução do capital social proposta pela diretoria no valor de R$618.967.
Vidros/anunc/letreiros/antenas/espelhos/
A redução não implicou em modificação nos números de ações da Companhia.
mármores
100
Desta forma, o capital social passou de R$729.589 para R$110.622, pertencente a
Desmoronamento/tremor de terra
300
acionistas domiciliados no País, sendo composto de 146.390.927 ações, ordinárias,
Tumultos/greves/lockout
300
nominativas e sem valor nominal. b) Reserva legal - Constituída conforme Lei
Alagamento/inundação
300
Vendaval
até
fumaça,
exceto
bens
ar
6.404/76 com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício (nota 12). c) Dividendo
livre
400
adicional proposto - Em Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em
Recomposição de registros e
26 de abril de 2019, os acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento)
documentos
5
do Capital Social, deliberaram pela aprovação da destinação e o pagamento do
Equipamentos eletrônicos
400
dividendo adicional proposto no valor de R$27.574. Em 31 de dezembro de 2019,
Quebra de máquinas
200
a Administração da Sociedade decidiu pela constituição de Dividendo Adicional
Tumultos/greves/ lockout - atos dolosos
300
Proposto, no montante de R$14.110, que será mantido até deliberação definitiva
Vend/Fum Concess, exceto bens/
a ser estabelecida pelos acionistas em Assembléia Geral, em conformidade
veículos ar livre
400
com a Resolução CFC nº 1.398/12, NBC-ITG 08 e NBC-T-19-27 - Apresentação
Fidelidade - modalidade aberta
50
das Demonstrações Contábeis. d) Reserva para plano de investimento - Em
Vazamento tanques e ruptura de
Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2019,
tubulações
200
os acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do Capital Social, Responsabilidade Operações - estabelecimentos
deliberaram pela destinação para Reserva para Plano de Investimento o valor civil geral
comerciais e industriais
5.000
de R$9.703, visando integralizar aumento de capital na investida PLD Dutra RJ
Responsabilidade civil do empregador
5.000
Empreendimentos Imobiliários Ltda.. A Administração da Companhia, decidiu em
Danos morais - empregador
200
31 de dezembro de 2019 pela retenção de R$3.559, visando integralizar aumento
Despesas de defesa em juízo civil
100
de capital na investida PLD Dutra RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. e) Ajuste
Riscos contingentes de veículos
de avaliação patrimonial - A Companhia registrava em 31 de dezembro de 2019
terrestres motorizados
200
Prejuízos financeiros e/ou perdas
R$10.063 de ajustes de avaliação patrimonial, líquido do efeito de imposto de
financeiras
100
renda e contribuição social diferidos (R$10.075 em 2018) de reavaliações feitas
Danos morais - estabelecimentos
para edificações e instalações. Esse ajuste de avaliação é realizado de acordo
comerciais e industriais
200
com a depreciação e a eventual alienação dos ativos reavaliados. Na conta Ajustes
Continua
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23. Contingências: A Administração da Companhia, consubstanciada panhia estão sujeitas à revisão e à eventual lançamento adicional por conforme legislação aplicável. Como a legislação é frequentemente suna opinião dos assessores legais, entende que não há contingências parte das autoridades fiscais durante o prazo de cinco anos. Outros im- jeita a interpretações, não é possível assegurar a aprovação final desses
passíveis de provisionamento. As declarações de rendimentos da Com- postos, taxas e contribuições estão também sujeitas a essas condições, impostos e contribuições.
DIRETORIA: Arthur Antonio Sendas Filho - Diretor-Presidente | Nelson Antonio Sendas - Diretor Vice-Presidente | Newton Henriques Furtado - Diretor Vice-Presidente | Nildo Pires Alves - Diretor
Rufino de Almeida Pizarro Neto - Diretor | Genivalda Albuquerque de Paula - Diretor | Deodato Doriel da Conceição Maia - Contador - CRC-RJ 50.714/O-4.
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.
Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da SENDAS S/A - São João de Meriti – RJ. Opinião com ressalva: Exami- operações. Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
namos as demonstrações financeiras da SENDAS S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeie dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos que possam advir do assunto e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não,
descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SENDAS S/A detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: As de- razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
monstrações financeiras da coligada Lahig Holding S.A., utilizadas para fins de avaliação patrimonial do investimento parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamennão estavam auditadas por auditores independentes. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra- to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Ênfase: Conforme descrito na nota internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
explicativa nº 16, letra “d”a Administração da Companhia decidiu pela constituição de Reserva para Plano de Investi- não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
mento no montante de R$ 3.559 mil. Considerando que esta destinação não está prevista no estatuto da Companhia adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
a sua efetivação depende de aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Outros assuntos: Auditoria do período feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de contianterior - Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
comparação, foram anteriormente por nós auditados, conforme relatório emitido em 22/fev./19 contendo opinião com eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
ressalva sobre o mesmo assunto mencionado na seção Base para opinião com ressalva em relação a coligada da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audiPLD Dutra RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. Outras informações que acompanham as demonstrações toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
financeiras e o relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável por essas outras informações divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiResponsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, bem como das
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das constatações de auditoria, inclusive sobre controles internos, que foram esclarecidos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 10 de março de 2020.
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
AudiLink & Cia. Auditores
Luciano Soria
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as De31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores Expressos em milhares de reais)
monstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2019 e 2018. Macaé/RJ, 09 de fevereiro de 2021. A Diretoria.
Controladora
Consolidado
Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores Expressos em milhares de reais)
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Ativo
Controladora
Consolidado
Passivo e Patrimônio líquido
Controladora
Consolidado
ReapreReapre31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 Fluxos de Caixa das Atividades
sentado
sentado
ReapreReapre- Circulante
ReapreReapre- Operacionais
(24) 23.834
(905) 26.444
Circulante
sentado
sentado Fornecedores a pagar
sentado
sentado Lucro (Prejuízo) do exercício
4.494
696
8.542 (13.120)
Caixa e equivalentes de caixa
1.180 21.648
1.470 22.864 . Nacionais- terceiros
632
589
4.704
3.288 Depreciação
1
3
3.289
3
Contas a receber
. Partes relacionadas
44
167
86
170 Amortização
65
115
. Clientes
14
1.485
594
2.036
676
756
4.790
3.458 Amortização IFRS 16
6
6
. Prefeitura de Macaé
- 12.458 30.832 Empréstimos e financiamentos
1.856
4.875 11.723 Juros Arrendamento IFRS 16
(Ganho) perdas na alienação de
. Partes relacionadas
6.398 11.512
1.442
2.416 Arrendamento financeiro – Partes
(4.589) (3.353) (4.593) (3.401)
6.412 12.997 14.494 35.284 relacionadas
55
155
- investimentos e imobilizado
Dividendos a receber da controlada da
Salários, encargos e obrigações sociais
2.681
2.715 10.617
9.473 Imposto de renda e contribuição social
(744)
(250) (2.170)
(250)
SIT Macaé Transportes S.A
383
- Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ
3.783
3.799 11.333 11.081 – Diferidos
4.995 (14.788)
Estoques
1.271
661
2.381
1.892 Imposto de renda e contribuição social
19
494
19
494 Resultado de equivalência patrimonial
2.219
118
2.765
300
Ativos classificados como mantidos
Dividendos e lucros a pagar
19
1 Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros
para venda
82
83
82
83 Adiantamentos recebidos de clientes
190
18
242
18 Encargos s/ financiamentos e impostos
80
173
307
941
Impostos a recuperar
246
269 11.105 11.088 Outros passivos
57
47
1.363
460 parcelados
6.504
6.432
7.357 10.916
Demais ativos circulantes
2.222
2.152
2.952
2.839 Total do Circulante
7.461
9.685 33.413 36.708 Lucro líquido do exercício ajustado
Variação nos ativos e passivos operacionais
Total do Circulante
11.413 38.193 32.484 74.050 Não circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
789
4.971 (Aumento) redução dos ativos e passivos:
Clientes e operações a receber
1.490
4.911 19.837 27.247
Contas a receber
Arrendamento financeiro – Partes
(654)
(770)
(452)
(800)
.Partes relacionadas
73
- relacionadas
20
31
- Estoques
23
4
(17) (1.926)
Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ)
1.789
753
2.468
1.220 Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ
315
511
1.952
3.059 Impostos e contribuições a recuperar
(70)
144
(138)
146
. Depósitos judiciais
4.651
3.646
6.602
5.254 Provisões para Impostos Diferidos
7.703
7.412 13.964 14.885 Despesas antecipadas
(1.005)
(760) (1.005)
(760)
Investimentos
6.429 16.014
- Provisão para contingências
5.260
3.977
7.259
5.348 Depósitos judiciais
1.196
2.460
610
2.834
Investimento-outros
5
5 Total do Não Circulante
13.298 11.900 23.995 28.263 Outros créditos realizáveis
Dividendos a receber
383
2.295
408
2.268
Imobilizado
27.550 28.190 47.860 52.451 Patrimônio líquido
43
139
1.416
(929)
Direito de Uso
74
182
- Capital
14.546 14.546 14.546 14.546 Fornecedores
(34)
(524)
1.145
(996)
Intangível
3
8
18
36 Reservas de lucros
16.604 50.673 16.604 50.673 Salários e encargos
(212)
(189)
57
1.069
Total do Não Circulante
40.496 48.611 57.208 58.966
31.150 65.219 31.150 65.219 Impostos a recolher
Imposto de renda e contribuição social
(475)
135
(475)
135
Total do Ativo
51.909 86.804 89.692 133.016 Patrimônio líquido dos cotistas não
(122) (1.159)
(122) (1.159)
controladores
1.134
2.826 Partes relacionadas
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios - Exercícios findos em
473
(421) (3.930) (7.017)
Total do patrimônio líquido
31.150 65.219 32.284 68.045 Outros débitos
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores Expressos
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 51.910 86.804 89.692 133.016 Caixa líquido proveniente das
em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
atividades operacionais
7.541 12.700 24.690 31.028
Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios findos em
Controladora
Consolidado
Fluxos de Caixa das Atividades de
31
de
dezembro
de
2019
e
2018
(Valores
Expressos
em
milhares
de
reais)
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Investimentos
Controladora
Consolidado
Aquisições de imobilizado
(104)
(69)
(271)
(111)
ReapreReapre31/12/19
31/12/18
31/12/19
31/12/18
Baixas de ativo imobilizado
201
3
201
3
sentado
sentado
ReapreReapre- Recebimento da alienação do imobilizado
3.472
1.881
3.476
1.929
Receita Operacional Líquida
41.451 43.011 136.246 145.745
sentado
sentado Caixa Líquido (Aplicado) nas
(29.374) (26.003) (121.239) (91.021) Lucro (Prejuízo) do exercício
Custo dos serviços prestados
(24) 23.834
(905) 26.444 Atividades de Investimentos
3.569
1.814
3.406
1.820
12.077 17.008 15.007 54.724 Outros resultados abrangentes
Lucro bruto
- Fluxos de Caixa das Atividades de
(Despesas) receitas operacionais
Total do resultado abrangente no
Financiamentos
(24) 23.834
(905) 26.444 Empréstimos e financiamentos
Despesas administrativas
(5.994) (5.648) (13.672) (13.710) exercício
(1.856) (2.228) (11.030) (11.619)
Alocação
do
resultado
abrangente
Despesas comerciais
Recebimento de dividendos
4.590 10.336 (3.337)
2.771
(1.199)
(588) (1.199)
(588)
por
cotistas:
Lucros pagos
(34.045) (3.841) (34.855) (5.176)
(Perda) ganho de equivalência patrimonial (4.995) 14.788
Lucro (Prejuízo)do exercício dos cotistas
Variação liquida de arrendamentos IFRS 16
(69)
(69)
Outras receitas operacionais líquidas
1.993
1.720
961
1.248 controladores
(24) 23.834
(24) 23.834 Amortizações de impostos parcelados
(198)
(125)
(198)
(125)
(10.195) 10.272 (13.910) (13.050) Lucro (prejuízo) do exercício dos
Caixa Líquido (Aplicado) nas
Lucro operacional, exceto resultado
cotistas não controladores
(881)
2.610 Atividades de Financiamentos
(31.578)
4.143 (49.490) (14.148)
financeiro
1.882 27.280
1.097 41.674
(24) 23.834
(905) 26.444 (Redução) Aumento Líquido de Caixa
Resultado financeiro, líquido
757
1.400
(765) (1.257) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contá- e Equivalentes de Caixa
(20.469) 18.657 (21.394) 18.701
Lucro antes dos impostos
2.639 28.680
332 40.417 beis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e (IASB), Caixa e equivalentes de caixa no início
21.648
2.992 22.864
4.163
implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e embasadas do exercício
Impostos de renda e contribuição
social correntes
(3.407) (5.097) (3.407) (6.754) pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo às normas tributárias perti- Caixa e equivalentes de caixa no fim do
1.180 21.648
1.470 22.864
nentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes exercício
Impostos de renda e contribuição
social diferidos
744
251
2.170 (7.219) sobre as Demonstrações Financeiras da BDO RCS Auditores Independentes SS, (Redução) Aumento Líquido de Caixa
e Equivalentes de Caixa
(20.469) 18.657 (21.394) 18.701
(2.663) (4.846) (1.237) (13.974) encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.
Lucro (prejuízo) do exercício
(24) 23.834
(905) 26.444 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores Expressos em milhares de reais)
Controladora
Alocação do resultado por cotistas:
Capital
Reservas
Lucros Total do patrimônio líqui- Participação dos cotistas
Total do
Lucro (Prejuízo)do exercício dos
Social de Lucros Acumulados
do dos controladores
não controladores patrimônio líquido
cotistas controladores
(24) 23.834
(24) 23.834 Saldos em 31 de dezembro de 2017
14.546
30.680
45.226
1.551
46.777
Lucro (prejuízo) do exercício dos
Lucro do exercício
23.834
23.834
2.610
26.444
cotistas não controladores
(881)
2.610 Lucros distribuídos
(3.841)
(3.841)
(1.335)
(1.335)
19.993
(19.993)
Total do lucro (prejuízo) do exercício
(24) 23.834
(905) 26.444 Constituição da reserva de lucros
Lucro (Prejuízo) por quotas em Reais (0,002)
1,11
(0,09)
1,15 Saldos em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)
14.546
50.673
65.219
2.826
68.045
Diretoria
Prejuízo do exercício
(24)
(24)
(881)
(905)
Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente
Lucros distribuídos
(34.045)
(34.045)
(811)
(811)
Carlos Eduardo Gomes Rocha - Diretor Executivo
Absorção da reserva de lucros
(24)
24
Andre Luiz Ribeiro Constantino - CONTADOR – CRC RJ nº RJ-091126/O-1 Saldos em 31 de dezembro de 2019
14.546
16.604
31.150
1.134
32.284

Embraer vendeu 8 aviões para o setor agrícola

A

divisão de aviação agrícola da
Embraer encerrou
janeiro com a venda de oito aviões O EMB-203 Ipanema, o que corresponde
pelo equivalente a um terço do total negociado durante todo o ano de 2020.
Segundo a fabricante,
o bom resultado está sendo impulsionado pelo desempenho favorável do
agronegócio brasileiro e as
inovações tecnológicas incorporadas na nova versão
da aeronave. Com quase
1.500 unidades entregues,
o Ipanema ocupa a lideran-

ça do segmento agrícola
com 60% de participação
no mercado nacional.
O Ipanema 203, o modelo mais atual da série,
conta com aprimoramentos como substituição de
peças da asa por outras
com nova geometria e material em aço inox mais
resistente. “Essa solução
posterga ainda mais eventuais desgastes gerados pela condição severa natural
da operação no campo e
despesas com manutenção
ao longo dos anos”, disse a
Embraer.
A fabricante revelou que

o novo pulverizador aéreo também tem um novo
design no capô do motor,
com novas grades de saída de ar, garantindo maior
refrigeração. Em comemoração aos 50 anos do
primeiro voo do Ipanema,
realizado em 1970, uma
pintura alusiva à data foi
criada para o pulverizador
aéreo que agora sai de fábrica com uma nova identidade visual. As cores da
bandeira brasileira foram
as escolhidas para destacar
esse projeto aeronáutico
100% nacional.
A história do Ipanema

começa no fim dos anos
1960, quando o Ministério da Agricultura do Brasil firmou contrato com a
Embraer para fabricação
em série no país de uma
aeronave agrícola, com o
objetivo de modernizar o
setor ao disponibilizar novas técnicas de produção.
A aeronave surgiu inicialmente como um projeto de engenheiros do
Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), em
São José dos Campos (SP)
e foi testado pela primeira
vez na Fazenda Ipanema,
no município de Sorocaba

(SP). Em julho de 1970 o
Ipanema fez seu primeiro
voo e em 1972 começou a
ser produzido comercialmente.
A versão mais atual, o
Ipanema 203, é movida a
energia renovável (etanol)
e foi certificada em 2015.
Este modelo garante mais
agilidade, eficiência, produtividade, além do menor
custo operacional da categoria. Com sua envergadura aumentada para 13,3 m
e perfil da asa aprimorado,
possibilita uma maior faixa de deposição de defensivos agrícolas, chegando

a 24 metros de faixa com
altíssima qualidade comprovada cientificamente e
no campo.
Utilizado
principalmente na pulverização de
fertilizantes e defensivos
agrícolas, o Ipanema tem
evitado, ao longo de todas
essas décadas, perdas por
amassamento na cultura e
flexibilizado as operações
em regiões com terrenos
irregulares. A aeronave
também tem aplicação
em atividades de semeadura, controle de vetores
e larvas, e povoação de
rios.
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Setor vendeu cerca de 5 milhões
de toneladas de cimento
A
indústria do cimento registrou
um início de ano
com desempenho favorável. As vendas do insumo
no Brasil em janeiro totalizaram cerca de 5 milhões de
toneladas, crescimento de
10,5% em relação ao mesmo mês de 2020, de acordo
com o Sindicato Nacional
da Indústria de Cimento
(SNIC).
A venda de cimento por
dia útil no período foi de
223,6 mil toneladas, aumento de 7,3% comparado ao mês anterior e de
17,5% em relação a janeiro de 2020. Esse indicador
que considera o número
de dias trabalhados tem

forte influência no consumo de cimento.
Os principais indutores desse crescimento da
atividade em janeiro foram as condições climáticas favoráveis de maneira
geral, a manutenção das
obras imobiliárias e as últimas liberações do auxílio emergencial apoiando
a autoconstrução. Ademais, a baixa performance
das vendas em janeiro de
2020, em razão das fortes
chuvas, resultou numa base fraca sobre a qual o desempenho deste ano acabou favorecido.
A região Norte foi a
única que registrou queda de vendas de cimento,

-14%, em razão do agravamento da crise sanitária,
que ensejou a restrição de
circulação e a consequente
desaceleração das atividades econômicas, particularmente da construção
civil.
Na contramão dos números das vendas de cimento de janeiro, todos os
indicadores de confiança
apontam uma piora nesse
início do ano. De acordo
com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, os
índices de confiança do
consumidor - que sem o
suporte dos benefícios
emergenciais continuam
postergando consumo e
dependendo da recupera-

ção do mercado de trabalho - da construção e dos
empresários mantiveram a
trajetória de queda, justificada pela elevada incerteza
com relação à evolução da
pandemia e, consequentemente, da economia brasileira. Além disto há uma
efetiva preocupação com
o aumento de custos de
insumos tais como coque
e refratários, entre outros.
Conforme o SNIC, vale
destacar dois pontos positivos para o aumento das
venda: o início da vacinação e as eleições que definiram os novos presidentes
da Câmara e do Senado que “apoiados pelo governo devem estabelecer uma

pauta convergente entre o
Legislativo e o Executivo,
como já manifestado pelos
líderes dos poderes”, disse o presidente do SNIC,
Paulo Camillo Penna.
Além de uma nova dinâmica para as reformas
administrativa e tributária
e das PECs da desvinculação dos fundos públicos e
a Emergencial, a discussão
pela extensão temporária do auxílio emergencial
tornou-se prioritária no
âmbito da Câmara, Senado
e Executivo.
“A expectativa é de que
o baixo desempenho do
primeiro quadrimestre do
ano passado seja uma referência sobre o qual te-

nhamos resultados mais
vigorosos até abril deste
ano. O grande desafio
do setor do cimento em
2021 será superar a performance que tivemos a
partir de maio de 2020,
responsável em nos trazer de volta ao patamar
de comercialização de
60 milhões de toneladas,
equivalente as vendas
anualizadas em meados
de 2016. Mas não há de
se falar em desenvolvimento sem um programa
vigoroso de vacinação e
o avanço das reformas,
com destaque para a tributária, administrativa e
PEC emergencial”, afirmou o dirigente.
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Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também
são boas
dicas.
Só considere
as
Dormir bem,
escolher
alimentos
saudáveis
informações
corretas.físicas
Vamosregularmente
nos prevenir
e
praticar atividades
com
tranquilidade.
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.
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