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Pelo terceiro ano consecutivo, a Mendes Júnior divulga 

seu Relatório Anual elaborado com base nas diretrizes 

da Global Reporting Initiative (GRI), padrão de relato 

mais difundido no mundo. Desde a primeira edição, 

a empresa avança na prestação de contas sobre seu 

desempenho, com a divulgação de informações mais 

qualitativas e contextualizadas nas esferas econômica, 

ambiental e social. Além disso, são apresentados aqui 

outros dados de interesse dos públicos com os quais a 

Mendes Júnior se relaciona: colaboradores, clientes, for-

necedores, parceiros de negócios e comunidades.

Muito mais que instrumento de demonstração de 

seu desempenho, o Relatório Anual tem servido de 

ferramenta de gestão para a empresa, auxiliando-a 

a evoluir a partir da identificação das oportunidades 

de melhoria e do planejamento de ações para atender 

melhor aos indicadores e ao relacionamento com suas 

partes interessadas.

Além disso, mostra como a Missão e a Visão da Mendes 

Júnior, de oferecer soluções em negócios de Engenharia, 

fazem-se presentes no seu dia a dia, na realização de 

cada projeto, concebido para proporcionar bem-estar 

à vida das pessoas, seja pela geração de trabalho, pelo 

cuidado com o meio ambiente, enfim, pelo respeito ao 

ser humano e ao planeta. 

Como no ano anterior, o documento de 2010 refere-se 

às operações em que a Mendes Júnior Trading e 

Engenharia S.A atua individualmente e também aos 

consórcios de que participa, sendo que, nesse caso, 

os dados dizem respeito ao percentual da empresa no 

projeto.

Boa leitura!

apresentação

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – APRESEnTAção
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A prática da excelência em engenharia é o princípio que 

norteia a Mendes Júnior desde que foi criada, no Brasil, 

em 1953. Referência na oferta de soluções no merca-

do de construção pesada, a empresa busca traduzir o 

rigor técnico, o conhecimento e a valorização de seu 

patrimônio humano em projetos que contribuam para 

o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do país. 

Em 2010, a Mendes Júnior diversificou seu escopo, ad-

quirindo mais contratos com a iniciativa privada, e re-

forçou sua atuação no Centro-oeste, norte e nordeste 

do país, com projetos ligados às áreas de óleo e gás 

e de infraestrutura. Além disso, retomou os negócios 

em mineração e conseguiu contratos relevantes nos 

segmentos de transporte ferroviário e rodoviário. 

o quadro de colaboradores obteve crescimento, assim 

como os investimentos na capacitação do patrimônio 

humano. 

a empresa

A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado. Seu capital social de 

R$235 milhões divide-se em 205.058.000 ações ordinárias nominativas, em diferentes quantidades, entre quatro em-

presas controladas por pessoas físicas. 

Edificadora S.A (84,21%)

Sociedade Mineira de Participações Industriais e Comerciais (10,28%)

Mendes Júnior Engenharia S.A (5,4%)

Mendes Júnior Empreendimentos, Montagens e Serviços (0,11%)

estrutura operacional: 

Administração Central: Belo horizonte

Sede contábil: São Paulo

Escritórios: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife

Instalações permanentes: Macaé (RJ) e Juiz de fora (MG)

áreas de atuação: indústria de construção, mon-

tagem industrial e eletromecânica, gerenciamento de 

empreendimentos, comércio, exportações e importa-

ções (setores público e privado).

segmentos: construção rodoviária, ferroviária, me-

troviária, portuária, hidrelétrica, termelétrica, petróleo 

e gás, refinarias, túneis, plataformas marítimas, dutos, 

saneamento urbano, canais de irrigação, mineração, 

manutenção industrial onshore e offshore, aeroportos, 

linhas de transmissão e subestações.

estrutura societária

mendes Júnior trading e engenharia s.a. 

raio X

dados 2010 2009

nº de colaboradores 8.042 6.381

número de projetos 31 25

Investimentos R$ 47.340.785,85 R$ 41.420.510,45

Patrimônio líquido R$ 389.418.733,28 R$ 376.803.673,00

Ativo R$ 648.001.938,71 R$ 624.816.788,10

lucro líquido R$ 52.211.510,05 R$ 130.295.839,80

Benefícios pagos aos colaboradores R$ 82.189.438,78 R$ 57.198.158,30

Recursos em investimento sociocultural – público externo R$ 956.303,56 R$ 1.434.855,81

*Total de horas de treinamento no ano 2.928.154 692.674

Investimentos diretos em meio ambiente R$ 6.184.110,60 R$ 7.628.296,82

*Como 2009 foi um período de desmobilizações e paralisações de obras, houve redução na carga horária de treinamento. Em 2010, ao contrá-

rio, com a mobilização de várias obras, houve necessidade de realizar mais treinamentos. Além disso, com os treinamentos online, mais pessoas 

foram abrangidas, o que se refletiu no aumento da carga horária.

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – A EMPRESAMEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – A EMPRESA
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1953-1960

• Entrada no mercado de obras de grande porte, com a 

construção da usina hidrelétrica de furnas. 

1964–1973

• Início da atuação internacional, com o projeto da 

hidrelétrica de Santa Isabel, em Cochabamba, Bolívia.

1974–1983

• Consolidação no mercado internacional. Rodovia da 

Esperança, na Mauritânia, noroeste da áfrica. 

• Ponte Rio – Niterói.

• Rodovia Transamazônica.

 

1984–1993

• Iraque: ferrovia Baghdad-Akashat; rodovia Expressway; 

projeto Sifão, estação de bombeamento de água do rio 

Eufrates. 

• Brasil: Memorial da América Latina e início das obras 

do metrô de São Paulo (SP); Plataforma de Pampo, em 

Campos (RJ); Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 

Confins (MG).

• Fundação da Siderúrgica Mendes Júnior, em Juiz de 

fora (MG), como parte do processo de diversificação do 

escopo de atuação. 

1994–2003

• China: construção da TSQ — I (Usina Hidrelétrica da 

Tianshengqiao I).

• Chile: metrô de Santiago.

• Brasil: intensificação das obras no segmento de óleo 

e gás; Trem Metropolitano de Belo Horizonte (MG); Sesc 

Pinheiros e ampliação da calha do rio Tietê (SP). 

2004–2010

• Implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI), 

sendo a primeira empresa de construção pesada da 

América latina certificada em qualidade, meio ambiente, 

saúde e segurança e responsabilidade social.

• Conclusão da Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, 

do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, do Sesc Belenzi-

nho, da expansão da linha Verde do metrô e das Pontes 

do Rio Una (PE); obras, em andamento, da Penitenciária 

Capela do Alto e do Sesc 24 de Maio (SP).

• Conclusão do Palácio do Governo, auditório da Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo neves e túnel de 

acesso. fase final de construção do Boulevard Arrudas 

– trecho entre rua Carijós e avenida Barbacena. obras, 

em andamento, da expansão na refinaria Gabriel Passos 

(Regap) (MG). 

• Porto de Maceió (AL), refinaria Alberto Pasqualini 

(Repar) (RS), refinaria de Paulínia (Replan) (SP), Arena 

Pantanal (MT), Torre de TV Digital (Df), em andamento.

• Conclusão de Merluza e da expansão da refinaria 

Duque de Caxias (RJ).

• Contrato para construção da integração do ramal Les-

te da ferrovia da Valec, ligando o porto de Ilhéus e a 

zona de produção agrícola da Bahia e Goiás à malha fer-

roviária; conclusão do Gasoduto Cacimbas – Catu (BA).

• Concepção, em andamento, do projeto S11D, da Vale, 

que terá uma produção anual de cerca de 100 milhões 

de toneladas de minério de ferro (PA). 

momentos marcantes

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – A EMPRESA
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A nossa essência está associada diretamente às solu-

ções de engenharia que fomentem a melhoria da qua-

lidade de vida da população e nos permitam vislumbrar 

um amplo horizonte para o emprego de nosso conhe-

cimento reunido em décadas de experiência. Se somos 

fortes como empresa, é devido aos direcionamentos e às 

posições tomados ao longo dos anos para cumprirmos 

nossos objetivos, sem perder de vista a plena consci-

ência de que trabalhamos para estarmos alinhados às 

necessidades dos clientes e da população. 

Em 2010, as transformações e dificuldades ocorridas em 

nosso segmento de atuação, como as postergações de 

projetos tanto pelo setor privado quanto pelo público, 

fizeram com que, dentro de nosso planejamento estraté-

gico, estabelecêssemos novas ações para enfrentarmos 

as dificuldades que foram impostas. Por sermos uma 

empresa multidisciplinar e envolvida em todo o negó-

cio de construção, precisamos estar em permanente 

processo de capacitação para atender à real demanda 

de mercado. o ano que passou fortaleceu a atuação da 

Mendes Júnior nas regiões Centro-oeste, norte e nor-

deste com importantes projetos para o país. Ampliamos 

também a capacidade instalada da engenharia da em-

presa, por meio da absorção de novas tecnologias e da 

integração de novos profissionais. nosso crescimento in-

trínseco é sustentado pela busca da excelência em todas 

as etapas dos processos de gestão. 

A Mendes Júnior entende que só pode exercer seu papel 

– de realizar todas as ações dentro do estado da arte da 

engenharia – com o aprimoramento contínuo de profis-

sionais e dos procedimentos internos e externos.

Por estarmos sempre preparados para as mudanças 

ocorridas em nosso segmento e focados em atender aos 

nossos clientes, é que trabalhamos para ascendermos 

em bases sustentáveis. 

Cordialmente,

J. Murillo Valle Mendes

mensagem
do presidente

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – MEnSAGEM Do PRESIDEnTE
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visão de
sustentabilidade

Atuar de forma sustentável significa desenvolver-se de 

maneira a atender as necessidades atuais sem compro-

meter o futuro. Para a Mendes Júnior, essa proposta re-

sume-se em uma só palavra: respeito. E é esse conceito 

que tem norteado todas as ações da empresa desde que 

iniciou sua trajetória, na década de 1950.

A visão de sustentabilidade da Mendes Júnior traduz o 

seu compromisso com a sociedade, por meio do respeito 

às pessoas e ao lugar onde se vive. Isso significa criar 

soluções em negócios de engenharia, que primam pela 

excelência, para questões do dia a dia. Essa é uma pos-

tura que contribuiu para criar a identidade da empresa e 

que está na base de suas decisões.

Quando assume um projeto, a Mendes Júnior se prepa-

ra de forma a agregar valor para vários públicos, o que 

exige que considere os pilares econômico, ambiental e 

social do empreendimento. na prática, essa postura é 

traduzida em medidas, por exemplo, para elevar a efi-

ciência energética, gerar menos resíduos, economizar 

água, diminuir os impactos na comunidade, garantir a 

integridade dos colaboradores, reduzir custos, manter 

a qualidade do produto ou serviço, honrar os contra-

tos, manter os compromissos com os acionistas, entre 

outras ações.

Portanto, muito mais que um conceito, trata-se de uma 

forma de gestão, desdobrada na prática em um investi-

mento que garante resultados compensadores no médio 

e longo prazos, tanto para a imagem da empresa quanto 

para o aumento de sua competitividade.

sistema de gestão 
integrada (sgi)

Qualidade dos serviços e do atendimento, respeito ao 

meio ambiente, segurança e saúde dos colaboradores e 

responsabilidade social (QMSR) são os valores que sus-

tentam a forma como a Mendes Júnior gerencia seus 

negócios. Todos esses conceitos estão sistematizados 

em seu Sistema de Gestão Integrada (SGI), o primeiro 

reconhecido e certificado no segmento de constru-

ção pesada na América latina, com base nas normas

ISo 9001, ISo 14001, ohSAS 18001 e SA 8000.

Tais normas norteiam a execução de todos os contra-

tos, passando pelas etapas de projeto, de engenharia, 

desenvolvimento, construção, montagem, manutenção e 

gerenciamento de obras e serviços, associados à enge-

nharia civil, elétrica e mecânica.

A gestão dos aspectos de QMSR é conduzida por meio 

dos Procedimentos do Sistema de Gestão Integrada 

(PSGI), tanto na rotina interna quanto durante a mobili-

zação e desmobilização de obras. De acordo com as par-

ticularidades de cada projeto, os procedimentos corpo-

rativos são complementados por instruções de trabalho 

específicas, analisadas e aprovadas pela área de QMSR, 

a fim de assegurar o atendimento aos requisitos do SGI.

Em 2010, a Mendes Júnior foi recertificada, pela se-

gunda vez, no SGI, por meio de auditoria externa, 

atestando seu compromisso com a melhoria contínua. 

As certificações foram renovadas até 2013.

Além disso, a empresa é certificada, em nível A, pela 

norma PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do habitat1 que abrange o escopo de 

execução de obras de edificações, de saneamento bási-

co, viárias e de artes especiais. A Mendes Júnior possui, 

ainda, duas normas setorias do mesmo órgão: PBQP- H 

DF (Distrito Federal) e PMQP-H (Minas Gerais).

1 norma brasileira fundamentada nos procedimentos da ISo 9001. Sua ob-

tenção credencia as empresas a participarem de algumas licitações de obras 

ligadas a órgãos públicos. 

o compromisso da Mendes Júnior é crescer assegurando:

• atendimento ao cliente e às partes interessadas;

• competência de seus profissionais;

• qualidade dos produtos e serviços;

• prevenção da poluição e desempenho ambiental;

• prevenção de riscos à segurança e à saúde ocupacional;

• responsabilidade social da empresa;

• crescimento constante da produtividade econômica.

política de Qmsr“nosso contato com a Mendes Júnior se deu na formação do Centro de Desenvolvimento da 

Sustentabilidade na Construção, que realiza pesquisas para analisar como as organizações 

do setor estão gerindo a sustentabilidade no próprio negócio. A Mendes Júnior sempre foi 

uma das parceiras do Centro e vem colaborando bastante com nossos estudos, fornecen-

do informações sobre o dia a dia de seus projetos e ajudando a conceber as pesquisas. 

Essa convivência nos permitiu constatar uma empresa comprometida e séria no desenvol-

vimento da sustentabilidade em todas as suas atividades. Também percebemos o avanço 

da empresa nesta questão, pois a organização apresenta hoje uma gestão mais sistêmica, 

implementando ações pontuais de combate ao desperdício de forma muito consistente.” 

Cláudio Boechat, coordenador do Centro de Desenvolvimento da Sustentabilidade na Construção da fundação Dom Cabral. 

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – SISTEMA DE GESTão InTEGRADA (SGI)MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – VISão DE SuSTEnTABIlIDADE
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linhas de atuaÇÃo

orientada para a gestão de resultados, a Mendes Júnior 

divide-se em quatro áreas de negócio – Centro-Sul, 

Centro-norte, negócios Industriais e óleo e Gás – e em 

três linhas de atuação – óleo e Gás, negócios Industriais 

e Infraestrutura. A identificação, conquista e condução 

dos negócios têm como objetivo principal a geração de 

resultados empresariais nos níveis Empresa, áreas de 

negócios e Projetos, nos âmbitos econômico-financeiro, 

de mercado e imagem, de patrimônio humano, de tecno-

logia, organização e processos e de QMSR.

óleo e gás: desenvolve soluções de engenharia em 

projetos integrados para construção e expansão de refi-

narias, terminais e unidades de processo petroquímicos, 

gasodutos e oleodutos. nos últimos anos, tem sido o 

segmento responsável por parte expressiva da receita 

operacional da empresa.

 

 

negócios industriais: executa projetos de cons-

trução e montagem industrial nos segmentos de side-

rurgia, mineração, termelétricas e complexos industriais 

inteligentes. Também atua na prestação de serviços de 

construção e manutenção para plataformas de extração 

e processamento de petróleo, indústrias siderúrgicas e 

unidades industriais de óleo e gás.

 

inFraestrutura: projetos de construção de es-

tradas, vias expressas, pontes, viadutos, terminais in-

termodais, ferrovias, aeroportos, hidrelétricas, túneis, 

portos, metrôs e saneamento (captação, tratamento, 

distribuição de água e tratamento de efluentes sanitá-

rios ou industriais).
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uma metodologia de planejamento estratégico sólida e 

praticada foi essencial para que a Mendes Júnior se rea-

dequasse ao cenário com que se deparou em 2010, que, 

contrariando as perspectivas do setor, tornou mais difícil 

a conquista de resultados tão expressivos quanto os de 

2009. Apesar do crescimento do país, os projetos de infra-

estrutura não seguiram no mesmo ritmo, principalmente 

em função de postergações por parte de clientes, tanto 

públicos quanto privados. 

Como as metas do planejamento são monitoradas por 

meio de avaliações gerenciais mensais, é possível fazer 

os ajustes necessários para a obtenção dos resultados 

desejados. Dessa forma, a empresa pôde manter sua es-

tabilidade, estruturar e atuar na retenção de mão de obra 

qualificada, preparando-se para a retomada de projetos 

postergados e para a condução de contratos futuros. 

o planejamento é elaborado para um ciclo de cinco anos, 

revisto anualmente e desdobrado em objetivos e metas de 

curto, médio e longo prazos, que permitem o cumprimen-

to das diretrizes estratégicas da empresa.

Para alcançar o objetivo de crescimento contínuo, a 

Mendes Júnior se prepara para a retomada da parti-

cipação no mercado internacional, iniciada em 2010 

com algumas prospecções. A empresa também iniciou 

um movimento para a diversificação de sua atuação e 

busca maior inserção em projetos da iniciativa privada, 

incluindo as modalidades PPPs e concessões. 

planeJamento estratégico

• Obter crescimento contínuo.

• Ampliar a presença em segmentos de mercados mais relevantes.

• Ter contratos internacionais.

• Operar continuamente com lucratividade e sólida estrutura patrimonial e financeira.

• Ser referência, como diferencial competitivo, em soluções de engenharia e qualidade de gestão empresarial.

• Dispor de patrimônio humano capacitado e compromissado, adequado aos desafios determinados pela estra-

tégia empresarial.

• Ser reconhecida pelo mercado e sociedade como empresa ética, socioambientalmente responsável, com agre-

gação de valor.

obJetivos estratégicos (2010-2014)

governança
corporativa

o respeito e a orientação para a excelência são os concei-

tos que sustentam o estilo de governança corporativa da 

Mendes Júnior, que estabeleceu três níveis de resultado 

para sua atuação: Empresa, áreas de negócios e Projetos.

A empresa é administrada por um presidente, que acu-

mula as funções de presidente do Conselho de Admi-

nistração e diretor-presidente, dois vice-presidentes e 

quatro diretorias, que respondem diretamente ao presi-

dente, assim como as quatro áreas de negócios, respon-

sáveis por identificar e priorizar oportunidades, conquis-

tar, mobilizar e operacionalizar os projetos.

presidência

vice-presidente de
assuntos corporativos

recursos humanos 
(comunicação 
empresarial; 

desenvolvimento 
humano; relações 

do trabalho; 
remuneração, 
orçamentos e 

controles de rh;
responsabilidade 

corporativa)

Finanças
(administração
de contratos,

auditoria interna,
Finanças, Jurídico,
planejamento e
controle, Qmsr)

engenharia
(engenharia,

equipamentos,
suprimentos)

administração
(administração,
segurança da
informação,

serviços gerais,
tecnologia da
informação)

vice-presidente
de mercado

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – SISTEMA DE GESTão InTEGRADA (SGI)
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A Mendes Júnior é uma empresa que propicia soluções 

de excelência em negócios de engenharia. 

Soluções de Classe Mundial em Engenharia.

Excelência em negócios de engenharia

Respeito ao ser humano

Cumprimento dos contratos

Perseverança

Ética

Pautada pela legalidade em todas as suas ações, a Men-

des Júnior orienta a conduta de seus colaboradores atra-

vés de um conjunto de princípios estabelecidos em seu 

Código de Ética. o documento, disseminado por meio de 

quadros de avisos na Administração Central, escritórios 

e nos projetos, está contido no Guia de Responsabili-

dade Social distribuída a todos os colaboradores e em 

procedimento do SGI. Denúncias do não cumprimento 

do Código podem ser feitas pelo site da Mendes Júnior 

(www.mendesjunior.com.br).

o ano de 2010 foi de avanços na elaboração do projeto 

de implantação de um sistema corporativo de gestão de 

riscos. A Mendes Júnior possui uma matriz de riscos ope-

racionais e grupos de análise, que começaram a praticar 

processos implementados em 2010, para minimizar ris-

cos operacionais e financeiros, em projetos, nos clientes 

e nos parceiros. 

Mesmo sem um mapa corporativo formal acerca dos 

riscos aos quais está exposta, a empresa prioriza, entre 

outras, as questões técnicas, tributárias, contratuais, sin-

dicais e logísticas ao avaliar oportunidades de negócios 

que resultam em maior segurança em suas escolhas.

Além disso, por meio de ações proativas e do planeja-

mento estratégico, a organização está apta a contornar 

possíveis problemas, sem prejudicar sua atuação. outro 

modo de lidar com os riscos é buscar a diversificação de 

setores e regiões de atuação, direção na qual a empresa 

avançou no ano anterior.

missÃo

visÃo

valores

código de ética

gestÃo de riscos

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – GoVERnAnçA CoRPoRATIVAMEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – GoVERnAnçA CoRPoRATIVA
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Em 2010, a Mendes Júnior consolidou seu modelo de 

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação (TI), 

aplicando o princípio de Segurança Integrada de forma 

abrangente, cada vez mais aderente ao negócio e à defesa 

dos ativos intangíveis. 

Para maior proteção do conhecimento e dos dados da em-

presa foram implementadas diretrizes específicas, como o 

Código de Ética da TI, a norma de uso de Dispositivos Móveis 

e orientações sobre a postura em Redes Sociais, com o obje-

tivo de garantir maior controle das informações corporativas.

Além disso, a empresa promoveu uma Campanha de 

Conscientização de Segurança da Informação focada 

nas atitudes preventivas dos profissionais. A iniciativa 

visou a aumentar a cultura interna e reforçar o papel 

do colaborador como principal agente do processo. o 

material demonstrou a importância da segurança da 

identidade digital, da proibição de compartilhamento de 

senhas, do descarte seguro de documentos e da necessi-

dade periódica da realização de backups. 

A área de Segurança da Informação também produziu e 

disseminou um vídeo institucional com as principais nor-

mas a serem cumpridas. o material valoriza as atitudes 

positivas de cada colaborador.

Abertura e diálogo caracterizam as relações da Mendes 

Júnior com seus vários públicos: colaboradores, clientes, 

fornecedores, parceiros de negócios e comunidades.

A empresa possui procedimento para comunicação, 

participação e consulta às partes interessadas próximas 

aos empreendimentos. Ele aponta os canais de inter-

locução que podem ser utilizados com esses públicos: 

caixas de sugestão, internet (pelo fale Conosco do site 

www.mendesjunior.com.br) e contatos pessoais com 

responsáveis pelo projeto. Assim, é possível estabelecer 

uma relação de confiança e entender as demandas dos 

stakeholders para então promover ações que sejam de 

interesse mútuo.

Atender aos clientes com eficiência, ofertando produtos 

de valor agregado, com preço, prazo e qualidade, alinha-

dos às necessidades do usuário final, é uma das prerro-

gativas que fizeram com que a Mendes Júnior se estabe-

lecesse no mercado como uma das maiores empresas de 

engenharia do país. Para tanto, ela atua no aperfeiçoa-

mento técnico constante de processos e pessoas.

uma das frentes de trabalho em 2010 foi a ampliação da 

capacidade instalada, com a inclusão de novos profissio-

nais e a absorção de novas tecnologias, com a finalidade 

de conceber soluções integradas para o cliente, que vão 

desde a engenharia de projeto à de construção.

Como parte da política de relacionamento com seus pú-

blicos, a Mendes Júnior é avaliada constantemente pelos 

clientes. Em 2010, obteve resultados positivos em todos 

os critérios na avaliação de fornecedores realizada pela 

Petrobras, um de seus maiores clientes. os aspectos téc-

nicos, legais e gerenciais foram os mais bem pontuados, 

assim como a tradição da Mendes Júnior no negócio.

os clientes que não possuem pesquisa própria respon-

dem, a cada seis meses, a um formulário elaborado 

pela Mendes Júnior, atribuindo nota de 1 a 10 para 

atendimento; qualificação e competência dos profis-

sionais; qualidade de produtos e serviços; atuação em 

saúde e segurança; prevenção da poluição e preser-

vação ambiental; responsabilidade social e imagem. 

Em 2010, a avaliação em relação ao desempenho da 

empresa em seus projetos teve nota média de 8,78. A 

meta da Mendes Júnior é obter, no mínimo, 8 pontos.

alagoas

porto de maceió: construção de cais para contêineres 

no Porto de Maceió.

bahia

ramal leste da ferrovia da valec: contrato para 

construção do ramal ferroviário que integrará Ilhéus à 

zona de produção agrícola da Bahia e de Goiás, facili-

tando o escoamento de produtos da região.

gasoduto cacimbas-catu (gascac): a construção de 

189 km do gasoduto, concluída em 2010, faz parte do 

projeto Gasoduto da Integração Sudeste – nordeste (Ga-

sene) e liga 50 municípios entre a Bahia e o Espírito Santo, 

na maior obra de escoamento de gás realizada no Brasil.

distrito Federal

torre de tv: construção de torre de 180 metros de al-

tura na região do Grande Colorado, ponto mais alto do 

Distrito federal (Df). Além de disseminar o sinal digital 

por todo o Df, a torre também será destinada a atração 

turística, com restaurantes com vista panorâmica, ga-

leria de exposições e lojas, em projeto concebido pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer. 

rodovia dF 085 – eptg linha verde: obras de 

adequação viária da Rodovia Df-085 (EPTG), também 

conhecida como Estrada Parque Taguatinga, principal 

ligação entre Brasília e Taguatinga.

veículo leve sobre trilhos (vlt): execução das obras 

civis destinadas à implantação do Sistema de Metrô leve 

de Brasília, ligando o Aeroporto à Avenida w3, incluindo 

terraplenagem, infraestrutura ferroviária, superestrutura 

ferroviária, obras de artes especiais, estações e terminais 

de passageiros, edificações operacionais e pátios de es-

tacionamento de veículos e obras de reurbanização.

espírito santo

terminal aquaviário de barra do riacho: forneci-

mento de materiais, equipamentos e serviços de elabo-

ração de projeto de detalhamento, construção e monta-

gem, testes, pré-operação e operação assistida do novo 

Terminal Aquaviário de Barra do Riacho. Em andamento.

mato grosso

arena pantanal: reforma e ampliação do estádio José 

fragelli, em Cuiabá, para atendimento aos padrões da fe-

deração Internacional de futebol (fifa). Primeiro contrato 

efetivo de obra para a Copa de 2014. Em andamento.

minas gerais

boulevard arrudas iv: ampliação da malha viária, em 

Belo horizonte, que contribuirá para desafogar o trânsito 

na região central da capital mineira. 

cidade administrativa presidente tancredo neves: 

execução das obras de infraestrutura, do Palácio 

do Governo e do auditório, ambos com projetos de 

Oscar Niemeyer. Além da execução das obras e servi-

ços de engenharia para construção do Túnel de Acesso 

à Cidade Administrativa.

usina José mendes Júnior: manutenção industrial 

na usina José Mendes Júnior, da ArcelorMittal, em 

Juiz de fora.

seguranÇa da inFormaÇÃo

relacionamento com partes interessadas

clientes

principais proJetos em 2010

“Já faz alguns anos que trabalhamos com a Mendes Júnior e a nossa relação sempre 

foi pautada por muito respeito e cooperação. Desde o início da nossa caminhada, cons-

truímos uma ótima relação e isso se deve, sobretudo, pela qualidade dos profissionais 

que nos atendem. A grande força da Mendes Júnior está na expertise empregada em 

todas as suas atividades, garantindo que todos os trabalhos sejam entregues de forma 

adequada e no tempo esperado.” 

Robson ferreira Maciel, gerente de Manutenção da ArcelorMittal – Juiz de fora
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carteira de gasolina da regap: projeto para constru-

ção na área on-site de unidades industriais e suas interli-

gações com subestação e casa de controle; na área off-site, 

ampliação da torre de resfriamento e suas interligações.

pará

projeto Ferro carajás – s11d: a Mendes Júnior 

está realizando a validação da engenharia básica, bus-

cando, por meio de um contrato de aliança com a Vale, 

a construção e montagem do Complexo Industrial Mi-

neral ferro Carajás, em Canaã dos Carajás (PA) – mina 

e usina –, com previsão de produzir 100 milhões de 

toneladas de minério de ferro por ano. 

paraná

off-site da repar: serviços e fornecimentos para 

implantação das unidades e sistemas off-sites das car-

teiras de gasolina, coque e hDT da Refinaria Presidente 

Getúlio Vargas.

pernambuco

pontes do rio una: reconstrução de duas pontes com 

extensão de 160 metros na cidade de Palmares. o pro-

jeto, que teve caráter de urgência devido às enchentes 

que assolaram a região e impediram o deslocamento en-

tre as cidades vizinhas, também contemplou melhorias, 

como passagens mais extensas, largas e altas. A obra foi 

concluída em seis meses, com cerca de 300 colaborado-

res mobilizados.

duplicação da br 101: a duplicação da rodovia irá 

interligar os municípios de Ribeirão, Gameleira, Joaquim 

nabuco, água Preta, em Pernambuco, e ainda as cidades 

de Palmares e xexéu, na divisa com Alagoas.

hemobras: assinatura de contrato para obras de im-

plantação da planta industrial no terreno da hemobras, 

que será a primeira fábrica de hemoderivados do Brasil e 

a maior da América latina.

rio de Janeiro

terminal aquaviário de ilha comprida: conclusão 

do terminal no interior da Baía de Guanabara, litoral do 

Rio de Janeiro, que traz mais uma opção de escoamen-

to para o gás natural proveniente da Bacia de Campos. 

A Mendes Júnior realizou a construção de uma ponte 

de 405 metros que dá acesso ao Terminal Aquaviário 

de Ilha Redonda; o novo píer da Ilha Comprida, com 

980 metros quadrados, e a ponte de acesso; dez estru-

turas para amarração e atracação dos navios (dolfins); 

casa de bombas e casa de equipamentos.

 

terminal de cabiúnas: construção e montagem dos 

manifolds e linhas de transferência de óleo cru, e ade-

quação dos sistemas de esgoto e drenagem pluvial.

centro integrado da tecnologia da informação 

da petrobras (cenpes): análise de consistência de 

projeto básico, projeto executivo, fornecimento de ma-

teriais, equipamentos, serviços de construção civil, mon-

tagem e interligação de equipamentos dos diversos sis-

temas, comissionamento e testes, apoio à pré-operação 

e à operação assistida para garantir o perfeito funciona-

mento do Cenpes.

sÃo paulo

sesc belenzinho: inaugurado em 2010, o complexo 

de lazer de 50 mil metros quadrados proporcionará be-

nefícios diretos para a população da zona leste de São 

Paulo. o empreendimento, com seis piscinas, quadras 

esportivas, salas de ginástica, auditórios, biblioteca, cy-

ber espaço com internet livre, consultórios odontológicos 

e área de alimentação, tem como destaque a eficiência 

ambiental, com, por exemplo, placas para captação de 

energia solar e sistemas para reaproveitamento de água.

sesc 24 de maio: construção de mais um complexo de 

lazer no centro de São Paulo.

rodoanel, lote 5: execução das obras e serviços de 

construção do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, en-

tre BR-116 – Rodovia Régis Bittencourt e acesso à Ave-

nida Papa João xxIII, no município de Mauá.

linha 10 turquesa e estação tamanduateí: presta-

ção de serviços de engenharia especializada para elabo-

ração de projeto executivo e construção da nova Estação 

Tamanduateí, da linha 10 – Turquesa da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

linha 7 rubi: execução de serviços de projeto, ade-

quação, remodelação e construção da Via Permanente 

da linha A – atual linha 7 – Rubi, Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos (CPTM).

linha 2 verde: execução das obras civis do lote 06 

– trecho Sacomã / Tamanduateí, do trecho Ana Rosa / 

oratório da linha Vila Madalena / Vila Prudente, do Me-

trô de São Paulo.

penitenciárias capela do alto: construção das pe-

nitenciárias masculinas I e II, na rodovia Raposo Tavares, 

com capacidade para 768 pessoas.

carteira de gasolina da replan: projeto, construção 

e montagem e operação assistida de unidades indus-

triais da carteira de gasolina da Replan, em Paulínia (SP).

merluza: serviços de execução, montagem e manuten-

ção industrial na unidade de negócio de Exploração e 

Produção da Bacia de Santos, da Petrobras.

piauí

platôs de guadalupe: fornecimento, instalação e 

montagem dos equipamentos hidromecânicos para o 

projeto de Irrigação dos Platôs de Guadalupe, às mar-

gens da Barragem de Boa Esperança, no Rio Parnaíba, a 

345 quilômetros ao sul de Teresina. 

rondônia

br 429/ro: execução de obras de implantação e 

pavimentação da rodovia nos trechos entre a BR 364 

(Ji-Paraná) e a Ro 478 (Costa Marques, na fronteira do 

Brasil com a Bolívia) e no subtrecho entre a Ro 473 

(Alvorada do oeste) e na cidade de Seringueiras/Ro, 

numa extensão de 82,15 quilômetro.
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indicadores
de desempenho
econômico

o ano de 2010, marcado por eleições e pela busca da 

recuperação econômica pós-crise financeira, represen-

tou desafios para o mercado de engenharia. Apesar da 

alta de 11,6% no Produto Interno Bruto da construção 

civil registrada em 2010 e do otimismo no início do ano, 

as empresas do setor depararam-se com um quadro de 

acirramento da concorrência, aumento de juros, escas-

sez de mão de obra qualificada, corte de investimentos 

e postergação de projetos públicos e privados, fazendo 

com que muitas empresas – entre elas a Mendes Júnior 

– precisassem se reposicionar nesse cenário.

Mesmo com o resultado contábil de 2010 aquém do 

projetado, a Mendes Júnior conseguiu adequar-se ao 

contexto, captar contratos importantes e consolidar-

-se nos mercados do Centro-oeste, norte e nordeste 

do país. Projetos como a Arena Pantanal, estádio para 

a Copa do Mundo de 2014, assim como a integração 

do ramal leste da ferrovia da Valec demonstram que a 

empresa encontra-se estrategicamente preparada para 

as mudanças de cenário. 

Dessa forma, mesmo em um mercado altamente com-

petitivo, a Mendes Júnior obteve resultados positivos, 

levando-se em consideração o cenário adverso, mas in-

feriores aos alcançados em 2009.

os investimentos federais, que aumentaram pelo sétimo 

ano seguido em 2010, devem sofrer uma redução em 

2011, apesar do otimismo em relação aos programas 

habitacionais do governo e às obras de infraestrutura 

necessárias para a realização da Copa de 2014 e das 

olimpíadas de 2016. há metas a serem cumpridas para 

esses dois eventos e isso abre perspectivas de atuação no 

ramo de engenharia.

Além disso, a Mendes Júnior já iniciou o desenvolvimento 

comercial de contratos nos segmentos ferroviário, por-

tuário e de saneamento, que deverão se concretizar em 

2011, e espera manter os bons resultados obtidos em 

2010 no mercado Centro-norte.

no setor de óleo e gás, o aumento das reservas de pe-

tróleo e de gás natural em 2010 indica oportunidades 

de investimento, principalmente devido ao projeto 

pré-sal. Portanto, a Mendes Júnior pretende continu-

ar apostando nesse mercado e no segmento offshore, 

que trazem boas perspectivas de contratações para 

2011 e 2012, apesar do aumento da concorrência. A 

recuperação dos setores minerário e siderúrgico tam-

bém sinaliza boas oportunidades. 

Durante o ano de 2010, a empresa se preparou para 

buscar a recuperação de suas margens de lucro, fez as 

contratações necessárias para o aumento de demanda 

de mão de obra qualificada prevista para os próximos 

anos e deu mais ênfase a seu planejamento estratégico, 

buscando maior equilíbrio nos segmentos de atuação. 

Também começou a se estruturar internamente para a 

retomada do mercado externo, com prioridade para Amé-

rica latina e áfrica.

Seja qual for o cenário, a Mendes Júnior encontra-se pre-

parada para enfrentar desafios, com competitividade e 

soluções de engenharia integrada, que se destacam pela 

busca do estado da arte em todos os projetos. A ordem é 

manter o patamar das atividades, garantindo a estabili-

dade, e buscar caminhos de crescimento.

cenário econômico

perspectivas

ebtida (r$ milhões)

2010 2009

85,69 182,17

liQuidez corrente (%)

2010 2009

2,36% 2,24%

liQuidez geral (%)

2010 2009

2,11% 2,27%
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endividamento (%)

2010 2009

39,9% 39,8%

distribuiÇÃo da receita operacional (%)

Petróleo 61%

Infraestrutura 31%

Indústrias / Manutenção 1%

obras Civis 7%

2010 2009 2008

Colaboradores 54% 43% 50%

Governo (impostos, taxas e contribuições) 21% 24% 18%

Juros e aluguéis 18% 15% 20%

lucros retidos 7% 19% 12%

patrimônio líQuido (r$ milhões)

2010 2009

389.419 376.803

demonstraÇÃo de valor adicionado (%)

(Como a Mendes Júnior distribui a riqueza que gera)
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indicadores
de desempenho
ambiental

A prática do respeito ao meio ambiente integra os 

objetivos estratégicos da empresa e está enraizada em 

sua cultura organizacional. o Sistema de Gestão Inte-

grada (SGI) e a Política de QMSR orientam as ações, a 

fim de minimizar os impactos adversos causados por 

suas atividades e potencializar os positivos. Todas as 

iniciativas da Mendes Júnior estão fundamentadas no 

aprimoramento constante da gestão de indicadores 

ambientais na instalação e execução de seus empre-

endimentos. A manutenção do certificado ISo 14001, 

obtido em 2004, traz contínuos desafios para a organi-

zação na condução de suas ações.

Em 2010, a empresa conseguiu aprimorar a gestão das 

condicionantes ambientais, das licenças prévias e de 

instalação dos empreendimentos, na fase de execução 

das obras. houve amadurecimento das práticas, princi-

palmente de gestão de resíduos e efluentes, e o aperfei-

çoamento dos programas de educação ambiental para 

os colaboradores.

Em todos os seus projetos, assim como naqueles em que 

lidera o consórcio, a Mendes Júnior promove ações de 

educação ambiental, por meio de eventos, campanhas, 

palestras, workshops, entre outros. As iniciativas são vol-

tadas para os colaboradores e para a comunidade local.

outra boa prática é o cumprimento das exigências da 

norma internacional Leadership in Energy and Environ-

mental Designer (leed)1 – referente ao atendimento a 

preceitos de sustentabilidade, na concepção do projeto 

da Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). o processo de cons-

trução do estádio considera o aumento da eficiência no 

uso de energia e a redução de impactos ambientais (me-

nos emissões e erosão, mais áreas verdes). 

o plantio de oito mil mudas de árvores nativas no entor-

no da lagoa de Paulínia (SP), em 2010, também traduz 

a busca da empresa para diminuir os impactos de suas 

atividades no meio ambiente. (Mais em Gases de efeito 

estufa, página 39) 

gestÃo ambiental

1 norma internacional criada por um conselho mundial, aberto e 

voluntário, o u.S Green Building Council (uSGBC), que congrega 

lideranças de vários setores da indústria da construção. o objetivo é 

promover e transformar a construção convencional em sustentada. 

A norma abrange prédios novos ou existentes, interiores de edifica-

ções comerciais, prédios de múltiplos usuários e residências.
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investimentos e gastos em proteÇÃo ambiental (r$)

Destinação final de resíduos  4.420.574,44 

Análise de efluentes  83.776,48

Resíduos de fossas sépticas  40.465,55

Educação e treinamento, produtos e serviços (próprios e contratados) necessários à ges-

tão ambiental, infraestrutura para armazenamento temporário de resíduos e tratamento 

de efluentes, certificação externa de sistemas de gestão, pessoal para atividades gerais de 

gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento

 1.639.294,14

total  6.184.110,60

consumo de materiais por tipo em 2010 (t)

materiais Ferrosos Quantidade

Tubo 4.189,91 

Tela soldada 95,45 

Chapa 297,87 

Cantoneira 37,70 

Viga 102,80 

Barra chata 143,43

Barra redonda 98,09

Perfil 40,60

Prego 27,11

Arame 71,35

Cordoalha 21,30

total 5.225,61

matérias-primas Quantidade

Areia 52,20

Brita 150.421,20

Cimento 2.809,70

Cal 33,40

total 153.316,50 

foram considerados, nos cálculos da consolidação, os percentuais de participação da empresa em consórcios.

Considerados somente os projetos da Mendes Júnior e os consórcios em que ela é líder, nos quais o Módulo de Suprimentos do logix é utilizado. 

não foi contemplado o concreto pronto, que é fabricado com as matérias-primas acima, pois ele é considerado como serviço de fornecimento.

Para trabalharmos com uma única unidade, consideramos as seguintes proporções:

Areia: 1m³ = 1,5 t / Brita: 1m³ = 1,73 t / Cal: 1m³ = 1,4 t.

* não foram inseridas as informações dos projetos: Repar, Regap e Arena Pantanal.

* não é possível levantar os itens reciclados utilizados.

consumo de energia elétrica (gJ)

proJeto 2010 2009 período

usina Siderúrgica JMJ 364,29 *
Janeiro a dezembro

(consumo da Usina JMJ e da AEQ)

Manutenção de plataformas 8.224,71 2.058,01 Janeiro a dezembro

Porto de Maceió 476,30 769,32 Janeiro a dezembro

Sesc Belenzinho 1.126,96 1.395,77 Janeiro a dezembro

BR 101 PE 106,81 1.081,25 Janeiro a agosto

Gascac frente 3A 772,56 1.204,46 Janeiro a julho

Barra do Riacho 8.332,43 290,56 Janeiro a dezembro

Platôs de Guadalupe 2ª Etapa 115,87 95,41 Janeiro a dezembro

Sesc 24 de Maio 327,96 362,88 Janeiro a dezembro

Saneamento Arrudas 198,96 320,73 Janeiro a julho

VlT Brasília 86,29 1,25 Janeiro a dezembro

Acesso CAMG 770,99 202,29 Janeiro a junho

Torre de TV Digital 418,02 70,93 Janeiro a dezembro

linha 7 Rubi lote 1 97,86 * Junho a dezembro

Arena Pantanal /MT 125,82 ** Junho a dezembro

Planta hemobras / PE 13,66 ** -

Boulevard Arrudas IV / MG 131,65 ** Julho a dezembro

Penitenciárias Capela do Alto / SP 7,08 ** outubro a dezembro

Complexo Pontes Rio una / PE 21,60 ** Julho a agosto

Consórcio MJ – Vetec 309,84 ** Janeiro a dezembro

Administração Central 2.332,63 2.012,87*** Janeiro a dezembro

área de negócios Centro-Sul

(Pedroso) e Escritório Marquês

de Paranaguá – SP

176,86 * Janeiro a dezembro

total estimado 24.539,15 9.924,62 —

* não há informação de energia em 2009.

** Projeto novo.

*** Aumento do consumo devido à criação de novos postos de trabalho e áreas.

o consumo de energia está diretamente relacionado ao cronograma da obra, por isso o aumento ou a redução relacionam-se ao ritmo crescente 

ou decrescente de atividades em relação ao ano anterior.
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consumo de água (m3)

proJeto 2010 2009 período

usina Siderúrgica JMJ 1.183,00 3.606,44
Janeiro a dezembro

(consumo da Usina JMJ e da AEQ)

Manutenção de plataforma * 4.290,30 Janeiro a dezembro

Porto de Maceió 4.560,00 3.712,00 Janeiro a dezembro

Sesc Belenzinho 2.150,00 2.383,00 Janeiro a dezembro

BR 101 PE 407,10 1.949,02 Janeiro a agosto

Gascac frente 3ª 2.780,00 5.919,60 Abril a setembro

Platôs de Guadalupe 2ª Etapa 801,50 327,50 Janeiro a dezembro

Sesc 24 de Maio 986,00 1.208,00 Janeiro a dezembro

Saneamento Arrudas 2.627,00 1.747,00 Janeiro a julho

VlT Brasília 526,47 179,50 Janeiro a dezembro

Consórcio MJ – Vetec 2.637,18 ** Janeiro a dezembro

Acesso CAMG 1.957,20 673,80 Janeiro a agosto

Torre de TV Digital 353,00 95,50 Janeiro a dezembro

linha 7 Rubi lote 1 634,00 * Julho a dezembro

Arena Pantanal /MT 862,00 ** Julho a dezembro

Boulevard Arrudas IV / MG 1.749,50 ** Julho a dezembro

Complexo Pontes Rio una / PE 140,00 ** Julho a agosto

Administração Central 6.069,50 13.153,00 Janeiro a dezembro

Planta hemobrás / PE * ** -

Penitenciárias Capela do Alto / SP * ** -

total estimado 30.423,45 39.306,16 
valor total das obras

durante o ano de 2010.

* Sem informação do consumo de água de 2010 por parte da obra até o momento do fechamento. 

** Projeto novo.

o consumo de água está diretamente relacionado ao cronograma da obra, por isso o aumento ou a redução relacionam-se ao ritmo crescente 

ou decrescente de atividades em relação ao ano anterior.

As empresas do Consórcio CMMS (Mendes Júnior – 

MPE – Setal), no projeto Replan, dedicaram-se, em 

2010, à busca da redução dos impactos das emissões 

de gases de efeito estufa na atmosfera. Para tanto, o 

consórcio definiu uma, de duas opções metodológicas 

a serem implantadas. A escolha pelo plantio de cerca 

de 8 mil mudas de árvores nativas e sua manutenção 

no parque Brasil 500, no entorno da lagoa natural 

de Paulínia (SP), levou em consideração os benefí-

cios que a iniciativa traria para a população, como a 

transformação da área em um parque ecológico, com 

a consequente recuperação da fauna e flora nativas. 

 

Mais de 150 pessoas da comunidade participaram do 

plantio, sob orientação da Secretaria do Meio Ambiente 

e conforme a legislação vigente.

o consórcio CMMS será responsável pela manutenção 

do parque até o fim do contrato na Replan.

gases de eFeito estuFa
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o amadurecimento dos processos de gestão de resíduos 

e efluentes foi consolidado em 2010. A empresa tam-

bém investiu no aperfeiçoamento e ampliação dos pro-

gramas de educação ambiental, que são realizados em 

todos os projetos e na Administração Central, como re-

curso para melhorar os procedimentos da área de QMSR 

e internalizar para seus colaboradores as diretrizes da 

empresa nas questões ligadas ao meio ambiente.

Todas as instalações da empresa possuem áreas re-

servadas para o armazenamento de resíduos, coleta-

dos seletivamente e destinados de maneira adequada. 

o gerenciamento de todos os resíduos (perigosos e 

não-perigosos) é feito por empresas especializadas, con-

tratadas nas unidades da Mendes Júnior para esse fim.

gerenciamento de resíduos

resíduos gerados em 2010

resíduos nÃo-perigosos disposiÇÃo peso (t)

Papel/papelão Reciclagem 251,80

Plástico Reciclagem 227,67

Metal Reciclagem 606,84

Vidro Reciclagem 6,05

orgânico Reciclagem 442,31

Madeira Reciclagem 5.445,49

Entulho de demolição Aterro Industrial Classe II / Britagem 53.839,17

lixo comum Aterro Sanitário 2.982,67

Material excedente de escavação Aterro Industrial Classe II 20.956,67

Disco de corte/ponta de eletrodo Aterro Industrial Classe II 5,15

total 84.763,82

resíduos perigosos disposiÇÃo peso (t)

Resíduo contaminado / não reciclável Aterro Industrial Classe I 5.652,82

Efluente sanitário ETE / fossa Séptica 15.597,99

óleo usado Re-refino 4,52

Telha de amianto Aterro Industrial Classe I 8,58

EPIs contaminados Aterro Industrial Classe I 15,44

Resíduos gerados nos serviços de saúde Autoclave / Incineração / Aterro Industrial Classe I 0,61

lâmpadas fluorescentes Descontaminação / Reciclagem 0,50

Pneus Reutilização para outra finalidade 0,54

total 21.281,00

total nÃo-perigosos e perigosos 106.044,81

foram considerados, nos cálculos da consolidação, os percentuais de participação da empresa em consórcios.
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perFil dos colaboradores 2010 2009

por gênero*

Masculino 7.702 5.943

feminino 340 438

total 8.042 6.381

por regiÃo

Região Sul 1.704 666

Região Sudeste 5.385 4.400

Região Centro oeste 150 435

Região nordeste 747 689

Região norte 0 0

total 7.986 6.190

por FaiXa etária**

Até 25 anos de idade 2.042 1.466

De 26 a 30 anos de idade 1.608 1.209

De 31 a 40 anos de idade 2.196 1.751

De 41 a 50 anos de idade 1.327 1.158

Acima de 51 anos de idade 869 797

total 8.042 6.381

indicadores
de desempenho
social

público interno

* Este levantamento considera as operações da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. e os consórcios dos quais a empresa participa, de 

acordo com seu percentual de participação.

** Considerados estagiários e meio período, independentemente da região em que trabalhem.
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perFil dos colaboradores 2010 2009

por tipo de contrato**

Meio horário 35 161

Estagiários 21 30

por tipo de emprego**

Administrativo 985 839

Aprendiz 14 68

Especialista 247 340

Estagiário 24 30

Executivo 13 12

Management 436 433

operacional 6.323 4.659

total 8.042 6.381

o conceito de respeito, que move a Mendes Júnior em 

sua trajetória, permeia todo o processo de gestão de 

pessoas. A disseminação desse valor, aliado a um pro-

grama de Recursos humanos estruturado, busca atrair 

profissionais e reter novos talentos, sustentando uma 

cultura forte, aderente às necessidades de cada tempo. 

A consolidação da reestruturação da área de Rh em 

2010, com a definição e início da implementação de 

ações voltadas para os três níveis de resultados da or-

ganização – Empresa, negócios e Projetos – permitiram 

à Mendes Júnior vencer um desafio cada vez mais cons-

tante em negócios de engenharia: a escassez de mão de 

obra. A área também definiu dez indicadores de gestão 

de pessoas, que possibilitarão aos gestores acompanhar 

as questões relacionadas ao tema em sua área.

gestÃo de pessoas

* Este levantamento considera as operações da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. e os consórcios dos quais a empresa participa, de 

acordo com seu percentual de participação.

** Considerados estagiários e meio período, independentemente da região em que trabalhem.

“A Mendes Júnior, desde sua fundação, desenvolve e tem como valor a cultura humanista. Esta 

característica garante a presença da empresa no mercado com competitividade e excelência. 

Atuar em uma empresa que propõe desafios e reconhece o bom desempenho dos colabora-

dores são fatores que garantem a realização profissional. na Mendes Júnior, esse aspecto está 

presente no meu cotidiano. Quando me tornei portador de necessidades especiais, a empresa 

não só me transferiu para a Administração Central, como também me atribuiu uma nova fun-

ção. Isso me incentivou a crescer, fato este que me faz realizado do ponto de vista profissional.”

Albino César figueiredo, engenheiro de Desenvolvimento de Propostas da Mendes Júnior
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bioser: o Centro de Treinamento formou 663 pessoas 

em 2010. Desde sua fundação, em janeiro de 2009, fo-

ram 1.331 pessoas capacitadas nos cursos de soldador, 

armador, pedreiro, carpinteiro, eletricista de montagem 

e manutenção, encanador, desenvolvimento humano e 

empreendedorismo. o Bioser é mantido pelo consórcio 

composto pela Mendes Júnior e outras duas empresas, 

no projeto da Replan, da Petrobras, em Paulínia (SP).

comunicação: criação do Comitê de Comunicação 

para tornar os processos comunicacionais mais eficientes 

e alinhados aos valores e ao planejamento estratégico 

da empresa. Redesenho dos fluxos e processos de comu-

nicação, para implantação em 2011, definição de novos 

veículos e elaboração de vídeo institucional, aumento da 

capilaridade com os colaboradores da organização.

programa de desenvolvimento individual (pdi): 

suporte para colaboradores que ocupam posições estra-

tégicas no atendimento aos objetivos empresariais. o 

trabalho é conduzido por meio de orientações em reu-

niões de coaching, com acompanhamento dos gestores. 

Em 2010, o PDI foi redesenhado, com foco no planeja-

mento estratégico e na visão para 2017 e elevou sua 

abrangência, englobando competências funcionais. no 

ano, 73 profissionais participaram do PDI. 

programa atitude segura – cuide-se: desenvolvi-

mento do programa de treinamento, em 2010, nos pro-

jetos Boulevard Arrudas IV e Replan, com o objetivo de 

conscientizar os colaboradores sobre sua responsabilida-

de na prevenção de acidentes. o foco está em atitudes 

e comportamento seguros. no ano passado, também foi 

realizado o workshop de formação de técnicos de segu-

rança e engenheiros de diversas obras da Mendes Júnior 

dentro da nova metodologia de treinamento, baseada 

em ações vivenciais e comportamentais, que busca a in-

ternalização de conceitos e atitudes.

empresa:

• Sustentar a longevidade: preparar jovens por meio do 

programa Jovens Profissionais (estágio e trainee).

• Capacitar públicos estratégicos para a operação: ma-

peamento do patrimônio humano nas áreas de negócios 

para ações coletivas e por necessidade.

• Definir trilhas de carreira e redefinir carreiras em “Y”, 

gerando maior mobilidade.

• Promover a transferência de conhecimento para os 

mais jovens, com um projeto de tutoria interna, mediada 

por facilitadores externos.

• Desenvolver um programa de preparação para a apo-

sentadoria, de forma planejada e conjunta.

• Desenhar um programa de qualidade de vida no trabalho.

negócio:

• Redesenhar os processos de Recursos Humanos (folha 

de pagamentos, remuneração, recrutamento e seleção, 

orçamentação de mão de obra, etc.) com foco na produ-

tividade e competitividade.

• Reorganização da área para obtenção de maior agili-

dade, qualidade e menor custo.

proJeto:

• Oferecer suporte aos projetos para que as operações 

possam otimizar resultados, aumentar a eficiência e lu-

cratividade e sustentar o posicionamento de excelência 

da empresa.

A Mendes Júnior entende que a sustentabilidade de seu negócio depende da preparação de seus colaboradores para as 

conquistas do futuro. no ano que passou, a empresa destinou mais de R$ 1,3 milhão a treinamento e desenvolvimento, 

sendo em torno de R$ 950 mil para a Administração Central e R$ 450 mil para os projetos, com o envolvimento de mais 

de 21 mil colaboradores, diretos e indiretos.

destaQues em 2010principais aÇões por nível

treinamento e desenvolvimento
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treinamentos por categoria Funcional

categoria Funcional carga horária total
total de colabora-

dores da categoria

horas de treinamen-

to por colaborador

Profissionais Gestão Central (PGC) 27.491 1.288 21,34

Profissionais Gestão local (PGl) 2.515.399 13.463 186,84

Prestadores de Serviços 385.264 6.591 58,45

total 2.928.154 21.342 137,20

carga horária por tipo de treinamento

tipos de treinamento carga horária 2010 carga horária 2009

Técnico operacional 79.422 245.515

Desenvolvimento 18.000 54.634

outros Treinamentos 2.830.732 391.525

*total 2.928.154 692.674

taXa de rotatividade por gênero (%) 2010 2009

Masculino 46,36107 78, 88271

feminino 70,17544 39,49771

taXa de rotatividade por FaiXa etária (%) 2010 2009

Até 25 anos de idade 51,28622 79,12687

De 26 a 30 anos de idade 49,91231 81,88585

De 31 a 40 anos de idade 47,78002 82,23872

De 41 a 50 anos de idade 44,63466 72,10708

Acima de 51 anos de idade 36,66014 54,70514

taXa de rotatividade por regiÃo 2010 2009

Região Sul 28,43652 47,89789

Região Sudeste 45,88294 80,22727

Região Centro-oeste 72,86652 39,31034

Região nordeste 67,33567 122,06095

Região norte 0 0

programa de idiomas: ampliação do Programa de 

Idiomas para toda a empresa em 2010. Iniciado em 

2009 com a Diretoria de Engenharia como piloto, o pro-

grama visa a identificar as necessidades de comunica-

ção internacional, alinhar as capacitações individuais às 

necessidades empresariais e desenvolver a competência 

empresarial para a atuação em âmbito internacional. 

Participaram do programa 29 colaboradores em 2010.

treinamentos Webaula: realização de treinamentos 

de Informática e Sistema de Gestão Integrada (SGI) 

online, incentivando a atualização tecnológica dos co-

laboradores e ampliando a abrangência dos projetos 

espalhadas pelo Brasil.

rotatividade

*Como 2009 foi um período de desmobilizações e paralisações de obras, houve redução na carga horária de treinamento. Em 2010, ao contrá-

rio, com a mobilização de várias obras, houve necessidade de realizar mais treinamentos, Além disso, com os treinamentos online, mais pessoas 

foram abrangidas, o que refletiu no aumento da carga horária.
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valores destinados a beneFícios

beneFício

SAúDE  18.527.018,79 

Plano Saúde *  16.324.145,87 

Plano odontológico ** 2.202.872,92 

AlIMEnTAção  36.550.496,45 

Refeitório  17.391.372,53 

Vale Refeição  10.579.448,66

Vale Alimentação 6.659.840,20

Cesta Básica *** 1.919.835,06

SEGuRo DE VIDA EM GRuPo 2.680.491,88

Seguro de vida em grupo **** 2.680.491,88

TRAnSPoRTE ColABoRADoRES  17.000.306,12

Próprio  13.693.396,89

Vale transporte ***** 3.306.909,24

PlR 7.431.125,54

PlR - 2008 pagas em 2009 7.431.125,54

total geral  82.189.438,78

plano de contribuiÇÃo deFinida de beneFícios 2010

contribuiÇões recebidas

norma da Patrocinadora R$ 285.388,62

Patrocinadora de Custeio Administrativo R$ 486.180,00

normal do Participante R$ 636.947,58

Extraordinária do Participante R$ 175.450,00

Recursos Portados R$ 39.859,35

total r$ 1.623.825,55

plano misto de beneFícios 2010

beneFícios pagos contribuiÇões recebidas

Aposentadoria normal R$ 977.032,04 Patrocinadora R$ 912.113,89

Aposentadoria Antecipada R$ 1.751.091,63 Participantes R$ 1.748.371,21

Aposentadoria por Invalidez R$ 20.025,23 Autopatrocinados R$ 21.583,12

ToTAl DE BEnEfÍCIoS PAGoS R$ 2.748.148,90 optantes BPD R$ 8.835,30

total 2.690.903,52

* Seguro-saúde extensivo a todos os colaboradores de gestão centralizada, ou seja, admitidos e administrados pela Administração Central 

(independentemente do local de trabalho); profissionais de gestão local que trabalham na Administração Central e escritórios de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Brasília; e colaboradores que atuam em projetos em que esse benefício é exigido pelo cliente.

** Para colaboradores de gestão local em projetos em que esse benefício é exigido pelo cliente.

*** fornecida conforme exigência da convenção coletiva de trabalho de cada região onde a empresa tem projetos.

**** Apólice única para todos os colaboradores da empresa (independentemente de serem administrados pela Administração Central ou pelo projeto).

***** Para todos os colaboradores da empresa.

Desde 1991, a Mendes Júnior oferece o Plano Misto de 

Benefícios, administrado pela Mendesprev Sociedade 

Previdenciária, a fim de suplementar a aposentadoria 

da Previdência Social (InSS).

Em março de 2010, a empresa implantou uma nova 

modalidade de plano previdenciário: o Plano de Con-

tribuição Definida de Benefícios, que traz, entre outras 

vantagens, aposentadoria por invalidez, pensão por 

morte para os dependentes e, em caso de perda do vín-

culo empregatício, as opções de Benefício Proporcional 

Diferido, Portabilidade, Resgate e Autopatrocínio. 

Além do valor pago pelo participante, a Mendes Júnior 

contribui mensalmente com 2% do seu salário base, 

custeia a taxa de administração e, eventualmente, po-

derá fazer contribuições extras.

Até dezembro de 2010, o novo plano contava com 224 

participantes ativos e três participantes autopatrocinados. 

previdência privada

A Mendes Júnior oferece a seus colaboradores uma car-

teira de benefícios que inclui assistência médica, alimen-

tação, transporte, seguro de vida em grupo e participa-

ção nos resultados.

Em 2010, houve um incremento significativo nos va-

lores dos benefícios Alimentação e Transporte para 

colaboradores em relação a 2009, devido ao aumen-

to de efetivo nos projetos Repar e Barra do Riacho, 

especialmente.

uma das novidades adotadas ano passado na Repar foi 

o cartão benefício-viagem, que permite a aquisição de 

passagens aéreas, rodoviárias, aluguel de veículos e re-

serva de hotéis, entre outros. o cartão é destinado aos 

colaboradores que têm o direito de retornar a seus domi-

cílios a cada 90 dias, conforme acordo da empresa com 

o sindicato da categoria. o cartão representa também 

ganhos para a área de Recursos humanos, que dedicava 

muito tempo aos processos administrativos de operacio-

nalização das viagens. 

beneFícios
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na Administração Central, assim como em cada projeto, 

os colaboradores elegem um representante para facilitar 

a comunicação com a alta direção nos assuntos relacio-

nados à norma SA 8000.

o contato entre o representante dos empregados e os 

colaboradores ocorre de forma permanente, por e-mail, 

caixas de sugestões, intranet e pessoalmente.

As críticas e sugestões são reportadas formal ou verbal-

mente e todos os contatos são registrados, acompanha-

dos e respondidos aos interessados.

A Mendes Júnior respeita a atuação das entidades sindi-

cais e procura manter um relacionamento profissional e 

saudável com os representantes dos trabalhadores. Em 

2010, a empresa avançou nesse aspecto, com a elabo-

ração da Política de Relações Sindicais, que estabelece 

diretrizes para sua atuação estratégica e operacional.

o documento apresenta as principais linhas para a con-

dução das relações internas (gestores e colaboradores) e 

externas (sindicatos, Justiça do Trabalho e órgãos públi-

cos em geral) da Mendes Júnior.

A Política busca sistematizar as ações da empresa no 

âmbito das relações de trabalho, frente a um mercado 

competitivo e em constante transformação.

na Mendes Júnior, todos os colaboradores e contratados 

são protegidos por acordos ou convenções coletivas de 

trabalho, conforme a região/base de ação de cada sin-

dicato, nos locais onde atua. os acordos de participação 

nos lucros e resultados (PlR) também são negociados 

com esses sindicatos.

representaÇÃo dos empregados relaÇões do trabalho
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Garantir a integridade dos colaboradores, proporcio-

nando um ambiente de trabalho saudável e seguro 

é um compromisso da Mendes Júnior, que busca de-

senvolver programas para prevenir acidentes e danos 

à saúde, reduzir riscos e promover a qualidade de vida. 

o cumprimento dos requisitos da norma ohSAS 18001 

reforça essa postura.

A gestão da saúde segue as determinações do Sistema 

de Gestão Integrada (SGI) e a Política de QMSR (pág. 17).

Diante das especificidades do segmento de construção, 

como dimensão e complexidade das obras e rotativi-

dade da mão de obra, um dos principais desafios da 

Mendes Júnior é a conscientização para uma cultura 

de segurança e prevenção, voltada para a mudança 

comportamental. Para isso, a empresa conta com uma 

série de ferramentas, como identificação e avaliação de 

riscos, treinamentos introdutórios específicos e recicla-

gens, inspeções de segurança, auditorias do SGI, ges-

tão dos indicadores de segurança e saúde ocupacional, 

procedimentos para investigar, registrar e comunicar 

acidentes, entre outros.

o destaque em 2010 foi a aprovação, pela diretoria, 

do Projeto SSo, que visa à eliminação da ocorrência 

de acidentes de trabalho e à adoção de boas práticas, 

tanto nos projetos já mobilizados quanto naqueles a 

saúde e seguranÇa

serem iniciados. o levantamento dos tipos de aciden-

tes ocorridos nos dois últimos anos, a estruturação de 

treinamentos de segurança, o diagnóstico junto às li-

deranças das obras e seminários com abordagem com-

portamental foram os procedimentos adotados para o 

mapeamento das necessidades do projeto.

Em dezembro de 2010, técnicos de segurança partici-

param de um workshop, tornando-se os primeiros mul-

tiplicadores do programa Atitude Segura – Cuide-se, 

integrante do Projeto SSo. os projetos Boulevard 

Arrudas IV e Replan já participam como pilotos. A ex-

pectativa é estender a iniciativa a todos os projetos 

até o final de 2011.

outro destaque do ano passado se refere à taxa de fre-

quência de acidentes sem afastamento, que ficou abai-

xo da meta de 7,5 e fechou o ano em 3,86. Assim como 

a taxa de frequência de acidente com afastamento, que 

ficou 44% abaixo da meta anual. o resultado se deve 

a campanhas constantes de conscientização acerca da 

importância da prevenção para garantir um ambiente 

de trabalho seguro. A participação dos gerentes e en-

carregados na condução dos processos de segurança 

nos projetos foi mais um dos fatores que sustentaram 

o resultado satisfatório.

“A trajetória da Mendes Júnior sempre esteve associada ao respeito à classe trabalhadora 

e, ao longo dos anos, a empresa sempre buscou acompanhar as mudanças nas relações 

de trabalho, demonstrando toda sua capacidade gerencial na área de recursos humanos. 

As divergências da relação sempre foram superadas pelo diálogo e as reivindicações dos 

trabalhadores tratadas respeitosamente como parte da responsabilidade social da Mendes 

Júnior. Essa condição permitiu a empresa atuar pela valorização dos profissionais, mediante 

os benefícios sociais praticados.” 

Adalberto Galvão, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada da Bahia
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indicadores de saúde e seguranÇa no trabalho* 2010 2009**

Taxa de lesões (Tl) 1,09 2,13

Taxa de Doenças ocupacionais (TDo) 0,00 0,09

Total de Dias Perdidos (TDP) 9,44 15,82

Total de Absenteísmo (TA) 1,81 1,27

Total de óbitos no período 0 1

Total de horas trabalhadas 25.017.469 22.289.864

Taxa de frequência acidentes sem afastamento 3,86 6,46

Taxa de frequência acidentes com afastamento 1,57 3,72

Taxa de gravidade 170 560

* os dados apresentados consideram os percentuais de participação da empresa quando esta atua em consórcios.

**Critérios considerados neste levantamento descritos no relatório de dados consolidados de 2009.

Tl: foram considerados como lesões os acidentes com afastamento e sem afastamento, de colaboradores da Mendes Júnior/Consórcio e de 

empresas subcontratadas

TDo: tem como denominador a referência de horas trabalhadas (não considera subcontratadas).

TDP: foram considerados todos os dias perdidos devido a acidentes típicos ocorridos com colaboradores da Mendes Júnior/Consórcio e empresas 

subcontratadas.

TA: refere-se ao absenteísmo de causa médica maior ou igual a um dia, por qualquer motivo (acidente, doença comum etc.), tem como deno-

minador a referência de dias trabalhados (não considera subcontratadas).

Total de horas Trabalhadas: foram consideradas as horas trabalhadas da Mendes Júnior/Consórcios e empresas subcontratadas.

emergências médicas cardiovasculares: treina-

mento de brigadistas e equipe de saúde e disponibiliza-

ção de equipamentos para o atendimento às emergên-

cias cardiovasculares.

check-up executivo: check-up médico destinado aos 

executivos da empresa, consolidando os Conceitos de 

Medicina Preventiva com base em protocolos de diretri-

zes internacionais.

check-up periódico: prevenção de doenças cardio-

vasculares e rastreamento de doenças neoplásicas.

imunização: oferta de vacinas para a prevenção de 

doenças endêmicas, não integrantes do calendário de 

vacinas nacional. um exemplo de ações dessa natureza 

ocorreu na refinaria de Paulína (SP), devido ao registro 

de casos de meningite. A Petrobras imunizou cerca de 

43 mil pessoas na refinaria após um estudo apresen-

tado pelo Consórcio CMMS, formado pelas empresas 

Mendes Júnior, MPE e SETAl.

ergonomia: melhoria das condições de trabalho dos 

colaboradores. 

campanhas preventivas: doenças sexualmente trans-

missíveis (DST/Aids), lesões por esforços repetitivos (lER/

DoRT), câncer de mama e de próstata, diabetes, hiperten-

são, dislipidemia, coração saudável, entre outras.

principais programas de saúde 
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comunidades

o respeito é também a base do relacionamento da 

Mendes Júnior com as comunidades onde atua. A 

empresa monitora os impactos de suas atividades de 

forma a executar ações de melhorias, em parceria com 

seus clientes, e busca estabelecer canais de comuni-

cação com representantes comunitários, para sanar 

dúvidas, identificar necessidades e informar sobre o 

andamento dos empreendimentos. Em 2010, a empre-

sa realizou ações com comunidades em oito estados da 

federação, totalizando 20 municípios. 

Devido à característica do seu negócio, a Mendes 

Júnior definiu suas ações sociais em permanentes e 

intermitentes. o Dia V1 - Dia do Voluntariado e a cam-

panha Inverno Solidário têm continuidade e envolvem 

tanto a Administração Central quanto os escritórios e 

projetos. Já as outras ações são desenvolvidas confor-

me as necessidades das comunidades próximas aos 

empreendimentos. 

Em 2010, a empresa destinou R$ 956.303,56 a ações 

sociais. o desafio para 2011 é estruturar um modelo de 

atuação com diretrizes corporativas para investimentos 

sociais e relacionamento com a comunidade, comuns a to-

das as iniciativas a serem apoiadas ou desenvolvidas, mas 

que permitam contemplar as especificidades locais, con-

tribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.

um dos pilares para a realização das ações sociais é o 

voluntariado. A empresa valoriza e incentiva seus cola-

boradores a participarem de atividades voluntárias em 

prol da comunidade. no ano passado, o número de en-

volvidos aumentou significativamente, passando de 343 

para 425. 

público eXterno

“A duplicação da BR 101 beneficiou muito meu comércio. A melhoria na estrada impactou 

positivamente a logística de distribuição dos produtos que vendo para as cidades do nordes-

te. Agora, gasto metade do tempo para fazer as entregas. Isso fez diminuir o custo dos meus 

produtos e aumentar minha margem de lucro. Percebi também que a obra gerou emprego 

e renda em Palmares, movimentando a economia local que, antes, estava bastante parada. 

A cidade cresceu muito e passou a circular mais dinheiro, fortalecendo todo o comércio.”

Paulo Wanderley, comerciante atacadista da cidade de Palmares (PE)

1 o Dia V mobilizou os projetos da Mendes Júnior distribuídos pelo 

país. foram 21 unidades participantes e 20 ações realizadas em 

oito estados do Brasil. As iniciativas beneficiaram diretamente cerca 

de 2.500 pessoas. Esse crescimento é fruto do comprometimento e 

participação da empresa em ações dessa natureza. 
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outras iniciativas sociais marcaram o ano de 2010 

na empresa. Entre elas, está a campanha “Campeão 

de Desafios”, da Associação Mineira de Reabilitação 

(AMR), em Belo horizonte (MG), que arrecadou aproxi-

madamente R$ 20 mil para a aquisição de 17 cadeiras 

de rodas. Já a campanha “Inverno Solidário” contou 

com a doação de 492 peças, entre roupas, calçados e 

acessórios, além de 42 edredons, em Araucária (PR). 

Também merece destaque a “Ação Social nordeste”, 

em que a empresa doou quatro toneladas de leite em 

pó para os desabrigados das cidades de água Preta 

(PE), Palmares (PE) e Joaquim Gomes (Al), municípios 

atingidos pelas fortes chuvas ocorridas na região por 

onde passavam os projetos BR 101-PE e BR 101-Al.

A empresa prioriza a contratação de mão de obra local, 

como forma de contribuir para a geração de trabalho, 

renda e para o aquecimento da economia local.

uma forma de preparar essa mão de obra é o projeto 

Jovem Aprendiz, que oferece cursos profissionalizantes, 

em parceria com o Senai. no ano que passou, aproxi-

madamente 160 jovens concluíram cursos técnicos, em 

Aracruz (ES). A Mendes Júnior contratou 11 aprendi-

zes formados nos cursos de eletricista de manutenção 

eletroeletrônica, mecânico montador e de manutenção 

industrial.

no município de Araucária (PR), o projeto Repar, for-

mado pelas empresas Mendes Júnior, Setal e MPE, pa-

trocina, desde 2010, o programa “Digitando o futuro”, 

que oferece gratuitamente curso de informática básica 

para moradores da região com idade acima de 14 anos 

e para os colaboradores do projeto. Em sete meses, o 

“Digitando o futuro” já formou 76 alunos.

 

outra estratégia de fortalecimento das relações e das 

ações sociais são os programas de educação ambiental 

para colaboradores e lideranças comunitárias. Também 

em Araucária (PR), voluntários do projeto Repar, jun-

tamente com estudantes do Curso Técnico do Colégio 

João Paulo, realizaram atividades de sensibilização 

com a comunidade de Ribeirão Cachoeira, para a lim-

peza do curso d´água e o plantio de mudas de árvores 

nativas para recompor a mata ciliar.

Mais do que a realização de ações sociais, ambientais 

e do estímulo à contratação e capacitação de mão de 

obra local, a Mendes Júnior procura participar da vida 

das comunidades e contribuir, com seu trabalho, para 

a promoção de mudanças na infraestrutura da região 

e para a melhoria da qualidade de vida da população. 

um dos exemplos é o Centro de Treinamento BioSer, 

em Paulínia (SP), onde a Mendes Júnior possui contra-

to para expansão da refinaria Replan. o BioSer ofe-

rece, para a comunidade e colaboradores do projeto, 

formação profissional. no projeto Arena Pantanal, em 

Cuiabá (MT), foi realizado o Programa de Alfabetiza-

ção por meio da implantação de escolas de ensino 

básico nos canteiros de obras da empresa. A ação ten-

tou minimizar o analfabetismo, reforçar a formação 

humana e integrar socialmente os profissionais por 

meio da educação.

Para aprimorar a gestão de todos os processos ligados 

às iniciativas de relacionamento social da empresa com 

seu público externo, o programa Solidariamendes será 

reestruturado em 2011 e passará a focar ações que 

unam a atuação social aos negócios empresariais, por 

meio do desenvolvimento das comunidades.

conheÇa algumas das atividades do dia v 2010

aÇÃo local realizaÇÃo

Reforma do muro da Asmare Belo horizonte/MG
Administração Central e

projeto Boulevard Arrudas IV

feijoada e seresta no lar dos Idosos nossa Senhora 

da Saúde
Belo horizonte/MG Administração Central

Conscientização sobre a coleta seletiva 

e resíduos para a comunidade
Araucária/PR

Repar – Refinaria

Presidente Getúlio Vargas

Atividades lúdicas, exibição de filmes e oficinas de 

saúde no lar dos Idosos São francisco de Assis
Brasília/Df VlT Brasília

Visita ao Museu do Cabangu com os deficientes 

auditivos da Associação de Pais e Amigos dos Surdos
Santos Dumont/MG usina José Mendes Júnior

evoluÇÃo da participaÇÃo no dia v 

2010 2009 2008

21 unidades participantes

por meio de 20 ações

24 unidades participaram

por meio de 17 ações

15 unidades participaram

por meio de 14 ações

Mais de 2.500 beneficiados diretos Mais de 3.000 beneficiados diretos Mais de 1.400 beneficiados diretos

425 voluntários 343 voluntários 299 voluntários

número de voluntários

2010425

2009343

2008299
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Por meio de leis de incentivo e da destinação de recursos ao fundo da Infância e da Adolescência (fIA), a Mendes 

Júnior reforçou sua atuação social, com foco na promoção da cultura e no estímulo à prática esportiva como forma 

de inclusão e reabilitação.

incentivo à cultura e aos esportes

A relação da Mendes Júnior com seus fornecedores 

segue diretrizes do Sistema de Gestão Integrada (SGI), 

definidora da política para aquisição de equipamentos, 

materiais e serviços. 

os contratos firmados pela organização estabelecem 

disposições para o cumprimento de obrigações relati-

vas à segurança, saúde ocupacional, respeito ao meio 

ambiente, aos requisitos de responsabilidade social da 

norma SA 8000 e à contratação de trabalhadores em 

conformidade com a legislação trabalhista. Além des-

sas diretrizes, desde 2009, os fornecedores externos da 

Mendes Júnior atendem ao Código de Conduta Ética da 

Tecnologia da Informação (TI), como forma de alinharem 

suas práticas às da Mendes Júnior.

A avaliação de desempenho é realizada periodicamente 

com os fornecedores e prestadores de serviço que inter-

firam diretamente no resultado do negócio contratado e 

de acordo com os prazos de execução do projeto e pro-

cedimento previsto no SGI. Aquele que não atender às 

condições da Mendes Júnior é informado e será definido, 

em conjunto, um plano de ação para que ele se torne 

habilitado. São avaliados critérios como cumprimento de 

prazos, atendimento a procedimentos e especificações e 

aos requisitos de QMSR, qualidade da mão de obra, do 

produto ou serviço e da solução de problemas. 

A Mendes Júnior busca qualificar as empresas instala-

das nas proximidades dos projetos e que possam suprir 

suas demandas. Elas recebem orientações técnicas, de 

segurança e saúde e sugestões de melhorias, inclusive 

das suas instalações. 

Em 2010, a empresa adquiriu produtos e serviços de 

5.561 fornecedores, totalizando 22.158 notas fiscais 

movimentadas.

Fornecedores

proJeto obJetivo instituiÇÃo beneFiciada valor destinado (r$) mecanismo de incentivo

Inclusão Esportiva – Associação 
Mineira de Reabilitação (AMR) 

Realizar ações de reabilitação e inclusão social para portadores de necessida-
des especiais, por meio de ações esportivas, reformas, cirurgias reparadoras, 
aquisição de cadeiras de roda e equipamentos esportivos. Voltado para 
crianças e adolescentes de até 17 anos.

Associação Mineira de
Reabilitação (AMR)

100 mil fIA

Inclusão – olhares e Possibilidades
Publicar livro inspirado no cotidiano de crianças e adolescentes com deficiên-
cia física para construir uma nova imagem a respeito deles.

Associação Mineira de
Reabilitação (AMR)

193 mil lei Rouanet

Clube do filme
Realizar circuito de sessões de cinema para alunos de escolas públicas de Belo 
horizonte e Brasília.

Capital Cultural ltda (Embracine) 206 mil lei Rouanet

formação e Desenvolvimento de 
Atletas por meio da Integração 
das Ciências do Esporte

Promover treinamento, aprimoramento, desenvolvimento técnico e humano de 
cerca de mil atletas.

Minas Tênis Clube 100 mil lei de Incentivo ao Esporte
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anexos

prêmios e reconhecimentos

• 2º lugar no ranking das Melhores e Maiores – Empresas de Excelência de Minas Gerais, premiação concedida pela 

revista Mercado Comum.

• Design do Relatório Anual 2009: premiação “Creativity + commerce awards” da Print Magazine, considerada uma 

das mais importantes e respeitadas revistas internacionais especializadas no assunto. o prêmio, realizado anualmente, 

destaca publicações, campanhas e ferramentas de comunicação que aliam o design aos objetivos das organizações.

• Rio Oil & Gas: Maior evento do segmento na América latina e a segundo maior do mundo. ocorreu entre os dias 13 

e 16 de setembro, no Rio de Janeiro, e reuniu mais de 53 mil visitantes de 51 países.

• Mercado em conexão: A Mendes Júnior patrocinou a terceira edição do Mercado em Conexão, evento realizado 

pela Escola de Engenharia da universidade federal de Minas Gerais (ufMG), em Belo horizonte, com o objetivo de 

aproximar empresas e o meio acadêmico, principalmente com foco em engenharia. Além do estande, houve palestras 

sobre a construção do túnel de acesso à Cidade Administrativa de Minas Gerais e sobre os projetos de Expansão da Rio 

Paracatu Mineração e do Gasoduto Cacimbas-Catu (Gascac).

• Feira de recrutamento e oportunidades de Uberlândia (FORU): A Mendes Júnior patrocinou a primeira edição 

da foru. o evento, realizado pela universidade federal de uberlândia, contou com um estande da empresa e a apresen-

tação do Programa Jovens Profissionais Mendes Júnior.

participaÇÃo em eventos
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ações ordinárias nominativas: tais ações conferem 

direito a voto, ao eu portador, em assembleias de acio-

nistas e ainda garantem a participação nos lucros de 

uma empresa. o proprietário dessas ações possui res-

ponsabilidades e obrigações equivalentes ao número 

de ações adquiridas. As ordinárias nominativas podem 

ser facilmente identificadas pela sigla on após o nome 

da empresa. 

desenvolvimento sustentável: e acordo com o 

documento our Common future, conhecido também 

por relatório Brundtland, da organização das nações 

unidas (onu), publicado em 1987, “é o atendimento 

das necessidades das gerações atuais, sem compro-

meter a possibilidade de satisfação das necessidades 

das gerações futuras”.

ebitda: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation 

and Amortization. Em português, significa lucro antes de 

juros, imposto de renda, amortização e depreciação.

Faturamento bruto: valor total das vendas de uma 

empresa num dado período.

global reporting initiative (gri): organização 

multistakeholder com uma visão de longo prazo, cuja 

missão é elaborar e difundir o Guia para Elaboração de 

Relatórios de Sustentabilidade, aplicáveis global e vo-

luntariamente pelas organizações que desejam informar 

sobre os aspectos econômicos, ambientais e sociais das 

suas atividades, dos seus produtos e serviços.

governança corporativa: sistema pelo qual as socie-

dades são dirigidas e monitoradas, envolvendo a toma-

da de decisões e os relacionamentos entre acionistas / 

cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria 

independente e conselho fiscal.

lucro bruto: resultado apurado do total de recei-

tas menos o total de despesas de uma empresa, não 

considerando a dedução do imposto de renda e das 

participações. 

lucro líquido: saldo resultante após a dedução de 

imposto de renda e de diversas participações sobre o 

lucro bruto.

lucro operacional: saldo resultante da receita líquida 

após descontar os custos dos produtos ou serviços ven-

didos, as despesas de vendas, despesas gerais e despe-

sas administrativas.

margem bruta: diferença entre o preço de venda e os 

custos envolvidos na fabricação de um produto. Esse in-

dicador é uma medida de eficiência na produção.

margem líquida: diferença entre o preço do produto 

e todos os custos e despesas envolvidos na fabricação.

pib (produto interno bruto): conjunto de todas as 

riquezas produzidas no País.

plano de contribuição definida de benefícios 

(pcdp): novo plano previdenciário da Mendes Júnior, 

que tem por objetivo garantir uma melhor qualidade 

de vida aos colaboradores, oferecendo uma aposenta-

doria adicional à do InSS. Dentre os benefícios, o PCDB 

oferece aposentadoria, aposentadoria por invalidez e 

pensão por morte para os dependentes. 

projeto sso: visa à eliminação de ocorrência de aci-

dentes dentro da Mendes Júnior, através da adoção 

de boas práticas, como a conscientização de todos os 

colaboradores por meio de seminários, campanhas, etc.

Qmsr: área fundamental dentro da Mendes Júnior 

que agrega as políticas desenvolvidas pela empresa 

no que se refere à qualidade, meio ambiente, saúde e 

segurança ocupacional e responsabilidade social.

segurança da informação: conceito associado à 

proteção existente ou necessária a dados que possuem 

valor para uma organização. Envolve aspectos básicos 

como confidencialidade, integridade e disponibilidade 

da informação. 

senai: Serviço nacional de Aprendizagem Industrial. 

Criado em 1942, integra o Sistema Confederação na-

cional da Indústria (CnI) e as federações das Indústrias 

dos Estados.

valor adicionado: mede a riqueza gerada pela empre-

sa a partir da diferença entre receita de venda e custos 

dos recursos adquiridos de terceiros.

sumário
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item assunto página / resposta

Forma de gestÃo e indicadores de desempenho (cont.)

En30 Total de investimentos e gastos em
proteção ambiental 38

indicadores de desempenho social — práticas trabalhistas

lA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e região 47

lA2 número total e taxa de rotatividade de 
empregos, por faixa etária, gênero e região 53

lA3

Benefícios oferecidos a empregados de 
tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporário ou em regime de 
meio período, discriminados pelas principais 
operações.

56, 57

lA4 Percentual de empregados abrangidos por 
acordo de negociação coletiva

100%. A abrangência dos acordos sindicais limita-se à região/base de ação de cada 
sindicato, em cada localidade em que a empresa atua. Alguns acordos/convenções são 
negociados pelo sindicato patronal respectivo ao Estado da federação onde o projeto se 
localiza. Acordos de PlR são negociados pela empresa com sindicatos de trabalhadores.

lA7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos 65

lA8

Programas de educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção e controle de 
risco em andamento para dar assistência a 
empregados, seus familiares ou membros da 
comunidade com relação a doenças graves.

52

lA10 Média de horas por treinamento por ano 52

direitos humanos

hR5 Política de liberdade de associação e o grau 
da sua aplicação

A Mendes Júnior segue as premissas do acordo coletivo celebrado para o período 
2009/2010, realizado com a participação de representantes das Entidades Sindicais con-
venentes - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada no Estado de 
Minas Gerais - SITICoP-MG e Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de 
Minas Gerais - SICEPoT-MG - legitimadas pelos registros sindicais constantes do Cadastro 
nacional de Entidades Sindicais – CnES do Ministério do Trabalho e Emprego, respectiva-
mente, processo nº 35097.002197/91-94, publicado no Dou de 04 de setembro 1991 e 
Registro Sindical nº 46000.002231/93-86, publicado no Dou de 13 de agosto de 1993, 
que se reconhecem mutuamente como legítimos representantes da categoria profissio-
nal e patronal na Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais. Todos os 
acordos coletivos são celebrados com base na livre negociação e são respeitados em 
sua íntegra não havendo registro de autuação aplicada por órgãos de fiscalização por 
ocorrência relativa ao descumprimento ou cerceamento da liberdade de associação e 
negociação coletiva.

sociedade

So1
natureza, escopo e eficácia de quaisquer 
programas e práticas para avaliar e gerir os 
impactos das operações nas comunidades, 
incluindo a entrada, operação e saída.

66, 67, 70, 71, 74, 75

So8 Descrição de multas significativas e número 
total de sanções não monetárias

Existem treze autos de infração trabalhistas devidos a supostos descumprimentos da 
legislação sofridos pela MJTE na execução de suas obras e cinquenta e cinco autos 
envolvendo consórcios dos quais a MJTE é parte. no entanto, todos são de pequena 
monta, não causando nenhum risco à atividade da empresa. Ademais, existem também 
dois termos de ajustamento de conduta, os quais prevêem obrigações de fazer à empre-
sa e outros dois termos de ajustamento de conduta que preveem obrigação de fazer aos 
Consórcios, dos quais a Mendes é parte, sob pena de pagamento de multa. há uma Ação 
Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 4ª Região que questiona 
o período de “baixada” dos empregados do Consórcio, em que a Mendes foi parte. 
Contudo, já obtivemos êxito em 1ª e 2ª instâncias e foi negado seguimento ao Recuros 
de Revista do Ministério Público. há, por fim, outra Ação Civil Pública e uma ação de 
execução (ambas com o mesmo objeto) que questiona supostos descumprimentos de 
um dos TAC’s assinados.

responsabilidades sobre o produto

PR1 Política para preservar a saúde e a segurança 
do consumidor durante o uso do produto

A Mendes Júnior está em permanente desenvolvimento e aprimoramento de novas tec-
nologias que possam ser incorporadas nas suas atividades. A melhoria contínua dos seus 
processos é uma premissa da Política do Sistema de QMSR - Qualidade, Meio Ambiente, 
Segurança e Saúde ocupacional e Responsabilidade Social. A Mendes Júnior, para identi-
ficar os aspectos e impactos, perigos e riscos relativos à Segurança e Saúde ocupacional 
e ao Meio Ambiente, segue as orientações dos procedimentos PSGI 05 - Procedimento 
para Gestão de Segurança e Saúde ocupacional. os levantamentos de perigos e riscos 
relacionados à Segurança e os aspectos e impactos relacionados ao Meio Ambiente e à 
Saúde, são identificados e registrados no “SoGI - Sistema operacional de Gestão Integra-
da”, através das Planilhas “GAIA - Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais”, 
“lIRA - lista Interna de Requisitos Aplicáveis” e PRSSo - Perigos e Riscos de Segurança e 
Saúde Ocupacional. Este sistema opera por meio de um software via WEB que promove a 
interação de uma empresa de consultoria com a Administração Central da Mendes Júnior 
e os Projetos (obras). Ele é visitado e atualizado mensalmente com o objetivo de cumprir 
todos os requisitos legais com as respectivas evidências. 
A Gestão do Meio Ambiente e da Segurança e Saúde ocupacional acontece segundo as 
prescrições dos procedimentos PSGI 16 - Procedimento para Gestão Ambiental e PSGI 
17 - Procedimento para Gestão de Segurança e Saúde ocupacional, que também define 
a opercionalização do software SOGI.

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, 
incluindo resultados de pesquisas 24

sumário
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responsável pelas inFormaÇões

tema nomes

Presidência

Murillo Valle Mendes – presidente

Ângelo Mendes – vice-presidente de Assuntos Corporativos

Sérgio Mendes – vice-presidente de Mercado

Diretoria de Engenharia

Victório Semionato – diretor de Engenharia

Érica Brettas Della Savia – engenheira de Documentação

luciano da Silva flori – gerente de Suprimentos

Alex Vagner de Souza – analista de Suprimentos

fabricio Gomes Jabbur – engenheiro de Equipamentos

Diretoria de finanças

Angelo Marcus de lima Cota – diretor de finanças

Roger Patrick Groenner – gerente Controladoria

Alexandre Magno de Pinho freitas – coordenador Contábil

Miguel francisco Gregório – analista Contábil

fausto Jiran flecha – gerente de Administração

Emmerson de oliveira – coordenador de Tecnologia da Informação

laura Juliana Costa Pimentel – analista de negócios e Sistemas

José lourenço de oliveira – coordenador de Apoio Administrativo

Vitor Peixoto – analista de Segurança da Informação

Paulo Márcio de Carvalho – gerente de QMSR

Mário Lúcio Souza Avelar – coordenador de QMSR 

Gustavo nicolai – coordenador de Medicina ocupacional

Adalberto Maddia – coordenador de QMSR do Projeto Replan

Rafael de oliveira Perpetuo – gerente Jurídico

Jussara Marquezini frança Spatara – advogada

Diretoria de Recursos humanos

lívia Sousa Sant’Ana – diretora de Recursos humanos

Mariana Magalhães – coordenadora de Comunicação

Bethânia da Silva Passos de Aquino – analista de Comunicação

Isabella lopes de Carvalho – analista de Comunicação

Samuel Cerqueira Vaz – coordenador de Relações do Trabalho

Vera lúcia Mota Resende – supervisora de Administração de Pessoal

Karla Ornelas Quaresma Amorim – assistente de Treinamento

Marcelo Campos – coordenador de Remuneração, orçamentos e Controles de Rh

Mirielle de oliveira felipe lage Carneiro – assistente de Recrutamento e Seleção

MendesPrev
Marley Janaina de Castro – gerente Jurídica

Antônio Edson Borges – técnico de Seguridade e Benefício

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – AnExoS
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It is the third year running that Mendes Júnior publishes 

its Annual Report based on the guidelines set forth by 

the Global Reporting Initiative (GRI), which is the most 

widely used reporting standard in the world. Since it 

was first published, the company has advanced in its 

accounting for its performance by publishing more quali-

tative and contextualized information in the economic, 

environmental and social arenas.

The Annual Report, which is much more than a tool to 

describe performance, has been used by the company as 

a management tool that helps it evolve by allowing it 

to identify opportunities to improve and to plan actions 

that will better meet indicators and improve its relations 

with its stakeholders.

Furthermore, it shows how both the Mendes Júnior 

Mission and Value, which aim to offer solutions in the 

Engineering industry, are present in its daily routine and 

in each one of its projects. Every Mendes Júnior project 

is conceived to enhance the quality of people’s lives, be 

it by creating jobs, by caring for the environment, and 

above all by showing its respect for all human beings 

and for the planet.

Just like it was in the past year, the 2010 document 

deals both with operations where Mendes Júnior Trading 

e Engenharia S.A operates alone and where it takes part 

in pools of companies. In the latter, the data presented 

refers to the company’s percentage share in the project.

Enjoy your read!

introduction

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – InTRoDuCTIon
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The practice of excellence in engineering is the principle 

that has guided Mendes Júnior ever since it was set up 

in Brazil in 1953. As a reference in offering solutions in 

the heavy construction industry, the company seeks to 

translate technical rigor, knowledge and the valuation of 

its human assets into projects that will contribute to peo-

ple’s well-being and to the development of the country.

Mendes Júnior diversified its scope in 2010 by winning 

more contracts from private enterprise while also rein-

forcing its presence in the country’s West Central, North 

and Northeastern regions through projects linked to the 

oil and gas industry and to infrastructure. Furthermore, 

it turned to the mining industry once again and man-

aged to win relevant contracts in the railway and high-

way transportation sectors.

The number of employees increased, as did its invest-

ments in developing the skills of its human assets.

the companY

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. is a closed capital, anonymous partnership. Its capital amounts to R$235 million 

distributed in 205,058,000 ordinary nominative shares that are held at different percentages by four companies con-

trolled by private individuals.

Edificadora S.A (84,21%)

Sociedade Mineira de Participações Industriais e Comerciais (10,28%)

Mendes Júnior Engenharia S.A (5,4%)

Mendes Júnior Empreendimentos, Montagens e Serviços (0,11%)

operational structure: 

headquarters: Belo horizonte

Accounting headquarters: São Paulo

offices: Brasília, São Paulo and Rio de Janeiro

Permanent facilities: Macaé (RJ) and Juiz de fora (MG)

industries: heavy construction industry, industrial and 

electromechanical assembly, venture management, 

trading, export and import (public and private sectors) 

sectors: Highway, railway, subway, port, hydroelectric 

plant, thermoelectric plant, oil and gas, refinery, tunnel, 

maritime platform, pipeline, urban sanitation, irriga-

tion channel, mining, onshore and offshore industrial 

maintenance, airport, transmission line and substation 

construction.

shareholding structure

mendes Júnior trading e engenharia s.a.

X raY 

data 2010 2009

Number of employees 8,042 6,381

number of projects 31 25

Investments R$ 47,340,785.85 R$ 41,420,510.45

Stockholders’ equity R$ 389,418,733.28 R$ 376,803,673.00

Assets R$ 648,001,938.71 R$ 624,816,788.10

net profit R$ 52,211,510.05 R$ 130,295,839.80

Benefits paid to employees R$ 82,189,438.78 R$ 57,198,158.30

Resources spent on socio-cultural investments – external public R$ 956,303.56 R$ 1,434,855.81

*Total training hours for the year 2,928,154 692,674

Direct investments on the environment R$ 6,184,110.60 R$ 7,628,296.82

*As 2009 was a time when some works were demobilized and halted, there was a drop in the training workload. In 2010, on the other hand, 

several works were taken up and there was a need to carry out more training. Furthermore, online training offer made it possible to bring in more 

people, which was reflected by the increased number of hours.

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – ThE CoMPAnyMEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – ThE CoMPAny
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1953-1960

• Mendes Júnior enters the large-scale work market by 

building the Furnas Hydroelectric Power Plant. 

1964–1973

• The beginning of the Company’s international pres-

ence happened through the Santa Isabel Hydroelectric 

Power Plant project in Cochabamba, Bolívia.

1974–1983

• The company consolidates itself in the international 

market.

• Esperança Highway in Mauritania, northwestern Africa. 

• Rio-Niterói Bridge.

• Trans-Amazon Highway.

 

1984–1993

• Iraq: the Baghdad-Akashat Railway; the Expressway 

highway; the Siphon Project, a water-pumping station on 

the Euphrates River. 

• Brazil: the Latin American Memorial in São Paulo (SP); 

the Pampo platform in Campos (RJ); the Tancredo Neves 

International airport, Confins (MG).

• The Company sets up the Siderúrgica Mendes Júnior 

steelworks in Juiz de Fora (MG) as part of the process to 

diversify the scope of its actions. 

1994–2003

• China: the Tianshengqgiao I Hydroelectric Power 

Plant (TSQ – I).

• Chile: the Santiago subway system.

• Brazil: the company intensifies its participation in works 

in the oil and gas industry; the Belo Horizonte Metropoli-

tan Railway (MG); the SESC-Pinheiros unit (SP), and the 

elimination of pollution from the Tietê river (SP).

2004–2010

• Mendes Júnior implements an Integrated Management 

System (IMS), and it is the first Latin American heavy con-

struction company accredited in quality, the environment, 

occupational health and safety and social responsibility.

• The Company finishes building the Octávio Frias de Ol-

iveira Cable-Stayed Bridge in São Paulo, the South sector 

of the Mário Covas ring road, the Sesc Belenzinho com-

plex, the expansion of the subway Green Line, and the 

Una river bridges (PE); ongoing works at Capela do Alto 

penitentiary and Sesc 24 de Maio (SP).

• The Company finishes building the Government Palace, 

the Auditorium at the Presidente Tancredo neves Admin-

istrative Center, and the access tunnel. The final stages 

of the Arrudas Boulevard – the sector between Carijós 

street and Barbacena avenue. Ongoing works at the 

expansion of the Gabriel Passos (Regap) (MG) refinery. 

• Some other ongoing projects are: the Port of Maceió 

(AL), Alberto Pasqualini (Repar) (RS) refinery, Paulínia 

(Replan) (SP) refinery, Arena Pantanal (MT) and Digital 

TV tower (DF).

• The Company finishes building Merluza and the ex-

pansion of the Duque de Caxias (RJ) refinery.

• The Company wins the contract to integrate the Valec 

spur railway line that will link the port of Ilhéus and the 

agricultural areas of Bahia and Goiás to the domestic 

railway system; it finishes building the Cacimbas Gas 

Pipeline – Catu (BA).

• Ongoing design of the Vale SD11 project, which will yield 

approximately 100 million tons of iron ore (PA) per year. 

landmarKs

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – ThE CoMPAny
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Our essence is directly associated with engineering solu-

tions that will drive improvements for the population’s 

quality of life and allow us to perceive a broad horizon 

wherein we can employ the knowledge we have gath-

ered through decades of experience. our being strong as 

a company is due to the directions we have taken and 

the positions we have stood for throughout the years so 

that we could fulfill our objectives. We have never lost 

sight of being fully aware that we work to be aligned to 

the needs of our customers and of the population.

The changes and the difficulties that occurred in our in-

dustry in 2010, such as the projects postponed by both 

the private and public sectors, led us to set out new ac-

tions within our strategic planning to enable us to face 

the difficulties that were imposed upon us. As we are 

a multidisciplinary company that is involved throughout 

the heavy construction industry, we need to maintain 

a permanent skills-building process to meet current 

market demands. The past year strengthened Mendes 

Júnior’s presence in the country’s West Central, North 

and northeastern regions through projects that are 

important to the country. We have also enhanced the 

company’s engineering installed capacity by absorbing 

new technologies and by integrating new professionals. 

Our intrinsic knowledge is supported by our quest for 

excellence in all management processes.

Mendes Júnior believes that it can only play its role - that 

of carrying out all its actions at the state of the art in 

engineering - by continuously enhancing its profession-

als and its internal and external procedures. It is because 

we are always prepared for the changes that happen 

in our industry, aware of our role in contributing to im-

prove quality of life in society, and focused on meeting 

our customer’s needs that we work to rise on sustainable 

foundations and to widen our field of action.

Best regards,

J. Murillo Valle Mendes

a message From
the president

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – A MESSAGE fRoM ThE PRESIDEnT
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a vision For
sustainabilitY

Acting sustainability means developing oneself to 

meet current needs without compromising the future. 

Mendes Júnior believes this proposal can be summed 

up in a single word: respect. Thus, this is the concept 

that has guided all of the company’s actions since it 

started on its path in the 1950s.

The Mendes Júnior vision for sustainability translates 

its commitment to society through its respect for peo-

ple and for the place where they live. This means creat-

ing notably excellent engineering business solutions to 

deal with day-to-day issues. This is a position that has 

contributed to create the company’s identity and that 

lies at the foundation of its decisions.

When Mendes Júnior takes on a project it prepares it-

self to add value to several audiences, which demands 

that it should take into account the economic, envi-

ronmental and social pillars of the venture. when put 

into practice, this position is translated, for example, 

in measures that will increase energy efficiency, gener-

ate less waste, save water, lessen impacts on the com-

munity, guarantee our employees’ integrity, cut costs, 

maintain product/service quality, honor our contracts, 

maintain our commitments to our shareholders, and 

other actions.

Therefore, it is much more than a concept, it is a way 

to manage that unfolds, in practice, as an investment 

that guarantees rewarding results in the mid and the 

long terms both for the company’s image and by its 

increased competitiveness.

integrated
management
sYstem (sgi)

Service and after sales quality, respect for the environ-

ment, employee safety and health, and social respon-

sibility (QMSR) are the values that support the way 

Mendes Júnior manages its businesses. All these con-

cepts are systematized in its Integrated Management 

System (SGI), the first one that has been recognized and 

accredited in the heavy construction industry in Latin 

America, based on ISo 9001, ISo 14001, ohSAS 18001 

and SA 8000 standards.

These standards guide the execution of all our con-

tracts through all the stages of the engineering project, 

development, building, assembly, maintenance and the 

management of works and services associated to civil, 

electrical and mechanical engineering.

The aspects that involve QMSR are managed through 

the Integrated Management System Procedures (PSGI) 

both as regards internal routine and during mobiliza-

tion and demobilization of the works. Each project’s 

particularities will guide how corporate procedures will 

be complemented by specific work instructions that 

will be analyzed and approved by the QMSR area to 

ensure they meet SGI requirements.

Mendes Júnior was SGI reaccredited for the second 

time through an external audit in 2010, which attests 

to its commitment to continuous improvement. The ac-

creditations were renewed up to 2013.

Furthermore, the company is accredited at the A level 

by the PBQP-H, Brazilian Habitat Quality and Produc-

tivity Program1, which encompasses the range of works 

on buildings, basic sanitation, roads and special arts. 

Mendes Júnior has also received two further accredita-

tions from the same entity: PBQP- H DF (Distrito Fed-

eral) and PMQP-H (Minas Gerais).

1 A Brazilian accreditation standard based on ISo 9001 procedures. Companies 

that receive such an accreditation have the right to take part in some bids for 

works linked to government departments.

Mendes Júnior is committed to grow while ensuring:

• it meets its customers and stakeholders needs;

• the competence of its professionals;

• the quality of its products and services;

• that it prevents pollution while seeking environmental performance;

• that it prevents risks to occupational safety and health;

• the company’s social responsibility;

• the steady growth of its economic productivity.

Qmsr policY

“Our contact with Mendes Júnior came about when we set up the Civil Construction Sustain-

ability Development Center, which carries out research to analyze how organizations in the 

industry are managing their own business’ sustainability. Mendes Júnior has always been one 

of the Center’s partners and it has collaborated very much with our studies by supplying in-

formation about the day-to-day running of its projects and helping us to prepare our research 

projects. This experience together allowed us to learn it is a company that is committed to 

and serious about developing sustainability in all its activities. We have also noticed the steps 

forward the company has made as regards this issue, as the organization’s management is 

currently more systemic and fights waste very consistently by implementing punctual actions.”

Cláudio Boechat, coordinator of the Fundação Dom Cabral Civil Construction Sustainability Development Center. 

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – InTEGRATED MAnAGEMEnT SySTEM (SGI)MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – A VISIon foR SuSTAInABIlITy
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lines oF action

Mendes Júnior is a results management oriented com-

pany that is divided into four business areas: Center-

-South, Center-north, Industrial Business and oil and 

Gas – and in three lines of action. The main objective of 

its business identification, acquisition and management 

is to generate business results at the Company, Business 

Areas and Projects levels, in economic and financial are-

as, in market and image, in human assets, technology, 

organization and processes and in QMSR.

oil and gas: it develops engineering solutions in 

integrated projects to build and expand refineries, ter-

minals and petrochemicals processing units, gas and oil 

pipelines. In recent years, this segment has been respon-

sible for an expressive share of the company’s operatio-

nal revenues.

 

 

industrial businesses: it carries out industrial 

building and assembly projects in the steelmaking, mi-

ning, thermoelectric and intelligent industrial complexes 

industries. It also builds and maintains oil extraction and 

processing platforms, steelmaking plants and oil and gas 

industrial units.

 

inFrastructure: projects to build highways, ex-

pressways, bridges, viaducts, intermodal terminals, 

railways, airports, hydroelectric power plants, tunnels, 

ports, subway systems, and sanitation (water harves-

ting, treating and distribution, and treating sanitary or 

industrial effluent).
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A solid, practiced strategic planning methodology 

was essential to allow Mendes Júnior to realign itself 

to the scenario it faced in 2010. Against all perspec-

tives for the industry, the year made it more difficult 

to attain the expressive results achieved in 2009. 

Despite the country’s continuous growth, its infras-

tructure projects did not follow its steps, mainly due 

to both public and private customers postponing their 

projects.

As planning goals are monitored by means of mon-

thly management assessments, it is possible to make 

the adjustments needed to achieve the desired results. 

Thus, the company was able to maintain its stability 

while structuring itself to retain qualified labor and so 

prepare itself to work again on postponed projects and 

to deal with future contracts.

Planning is prepared for a five-year cycle and it is re-

viewed on a yearly basis. It is unfolded in short, mid 

and long-term objectives and goals that allow the com-

pany to meet its strategic guidelines.

To enable it to achieve its continuous growth objective 

Mendes Júnior has been readying itself to move back 

into the international market, and some prospection 

was carried out in 2010. The company has also begun 

a movement to diversify its actions, and it has sought 

to gain greater penetration in private initiative projects 

that include the PPPs modalities and concessions.

strategic planning

• Manage to maintain continuous growth.

• Enhance its presence in market segments that are more relevant.

• Obtain international contracts.

• Manage to operate profitably while maintaining a solid assets and financial structure.

• To be a reference, as a competitive differential, in engineering solutions and in business management quality.

• To have skilled and committed human assets available who are fit to meet the challenges put forth by the 

company’s business strategy.

• To be recognized by the market and by society as an ethical, socially and environmentally responsible company 

that adds value.

strategic obJectives (2010-2014)

corporate
governance

Respect and orientation to excellence are the concepts 

that support the Mendes Júnior corporate governance 

style. The Company has set up three levels of results 

for its actions: Company, Business Areas and Projects.

The company is managed by a president who is also 

its Chairman of the Board and Director-president, two 

vice-presidents and four directorships that report di-

rectly to the president, just like the four business areas, 

which are responsible for identifying and prioritizing 

opportunities, acquiring new business, and mobilizing 

and managing projects.

president

vice-president for corporate affairs 

human resources 
(corporate 

communication; 
human development; 

remuneration; 
hr budgeting 
and controls; 

labor relations 
and corporate 
responsibility)

Finance (contract 
management, internal 

auditing, Finance,
legal department, 

planning and
control, Qmsr)

engineering
(engineering,
equipment,
supplies)

administration
(administration, 

information security, 
general services,

information
technology)

vice-president for market affairs

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – InTEGRATED MAnAGEMEnT SySTEM (SGI)
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Mendes Júnior is a company that provides solutions of 

excellence in engineering.

world-class engineering solutions.

Excellence in engineering

Respect for human beings

Meeting obligations

Perseverance

Ethics

Mendes Júnior follows the letter of the law in all its dea-

lings, and it oversees its professionals behavior through 

a set of principles spelled out in its Code of Ethics. This 

document, which is publicized through notice boards 

set up at Central headquarters and at project sites, is 

included in the Social Responsibility booklet that is han-

ded out to all employees and in an SGI procedure. Com-

munications about episodes of non-conformance to the 

Code can be made through the Mendes Júnior website 

(www.mendesjunior.com.br). 

The year 2010 brought advances in preparing the im-

plementation project for a risk management corporate 

system. Mendes Júnior has in place an operational risk 

matrix and analysis groups that have begun to practice 

processes that were implemented in 2010. They aim at 

minimizing operational and financial risks not only in 

projects but also for customers and our partners.

Despite its not having a formal corporate map of the 

risks it is exposed to, the Company prioritizes, among 

others, technical, tax, contract, union and logistics issues 

when it appraises business opportunities, which leads to 

its making safer choices.

furthermore, the organization uses proactive actions 

and strategic planning to allow it to avoid possible pro-

blems without hurting its actions.

Another way to deal with risks is to seek to diversify the 

industries and regions it operates in, a direction the com-

pany took the previous year.

mission

vision

values

code oF ethics

risK management
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Mendes Júnior consolidated its Technology Manage-

ment and Governance model in 2010 when it applied 

the Integrated Security principle in a way that was not 

only broad but also increasingly aligned to the business 

and to the defense of intangible assets.

Specific guidelines were implemented to increase the 

protection available to the company’s knowledge and 

data, such as the IT Code of Ethics, the norm for the 

use of Mobile Devices, and the advice dispensed on 

how to behave within Social Network environments. 

All these guidelines aimed at greater control over cor-

porate information.

Furthermore, the company promoted an Information Se-

curity Awareness Campaign focused on the preventive 

attitudes its professionals can take. The goal of this ini-

tiative was to enhance internal culture and to reinforce 

its employees’ role as the main agents in this process. 

The material showed how important it is to safeguard 

digital identity, not to share passwords, to delete docu-

ments safely, and to perform backups from time to time.

The Information Safety Area also produced and dis-

seminated an institutional video with the main guide-

lines that must be followed. This material values each 

employee’s positive attitudes.

openness and conversation are the main characteris-

tics of Mendes Júnior’s relations with its various public: 

employees, customers, suppliers, business partners and 

communities.

The company uses communication, participation and 

consultation procedures to deal with stakeholders near 

its job sites. Such procedures will point out the interlo-

cution channels that can be used with these audien-

ces: suggestion boxes, Internet (through ‘Talk to Us’ at 

www.mendesjunior.com.br) and personal contact with 

the project’s managers. It is then possible to establish 

a relationship of trust and so understand the demands 

put forth by stakeholders and carry out actions that will 

be mutually beneficial.

One of the prerogatives that have allowed Mendes 

Júnior to establish itself on the market as one of the 

largest engineering companies in the world has been 

the way it serves its customers efficiently while offering 

them value-added products whose prices, deadlines 

and quality are aligned with the final user needs. It ma-

nages to do so through the constant technical enhan-

cement of its processes and its personnel.

One of the efforts carried out in 2010 was related to in-

creasing the company’s installed capacity by hiring new 

professionals and absorbing new technologies. This enabled 

the company to offer its customers integrated solutions that 

range from project engineering to construction engineering.

Mendes Júnior is constantly assessed by its customers; 

this is part of the company’s relationship policy with 

its audiences. Petrobras, one of its largest customers, 

assessed the company positively in all the criteria in 

the supplier assessment it carried out in 2010. Techni-

cal, legal and managerial aspects were the ones that 

received the highest grades, as well as Mendes Júnior’s 

tradition in the industry.

Customers who do not run their own surveys will 

answer a form prepared by Mendes Júnior every six 

months and rate it from 1 to 10 in services, personnel 

qualifications and competence, product and servi-

ce quality, health and safety performance, pollution 

prevention and environmental protection, social res-

ponsibility and image. The company received an ave-

rage grade of 8.78 as regards its performance in its 

projects in 2010. Mendes Júnior aims at getting at 

least 8 points.

alagoas

port of maceió: container docks at the Port of Maceió.

bahia

valec east spur railway line: contract to build the 

railway spur line that will integrate Ilhéus to the agri-

cultural areas of Bahia and Goiás, making it easier to 

transport local production.

cacimbas–catu (gascac) gas pipeline: the 189 km 

of gas pipeline that were laid in 2010 are part of the 

Southeast northeast Integration Gas Pipeline (Gasene) 

project. This pipeline links 50 municipalities in Bahia and 

in Espírito Santo, and it is the largest gas transportation 

work ever carried out in Brazil.

distrito Federal

digital tv tower: a 180-meter tall tower in the 

Grande Colorado region, which is the highest point in 

Distrito federal (Df). Besides distributing digital signal 

throughout the DF, the tower will also be used as a 

tourist attraction and offer a panoramic view, an exhibit 

gallery and shops. The project was designed by architect 

Oscar Niemeyer.

dF 085 highway – eptg linha verde (green line): 

highway rebuilding work on the DF-085 highway, also 

known as Parque Taguatinga Road. It is the main link 

between Brasília and Taguatinga.

light on-track vehicle (vlt): civil construction work 

to implement the Brasília light subway system that will 

link the local airport to W3 Avenue. It includes land 

grading work, railway infrastructure, railway super-

structure, special works of art, passenger stations and 

terminals, operations buildings and parking lots, and 

urbanization. 

espírito santo

barra do riacho Waterway terminal: supplying 

material, equipment and services to prepare the project 

to detail, build and assemble, test, pre-operation and 

assisted operation of the new Barra do Riacho Water-

way Terminal. Ongoing.

mato grosso

arena pantanal: rebuilding and enlarging the José 

Fragelli Stadium in Cuiabá so it will meet International 

football federation (fIfA) Standards. The first actual 

contract for the 2014 word Cup. ongoing.

minas gerais

arrudas iv boulevard: enlarging the Belo horizonte 

road system, which will contribute towards easing traf-

fic flow in the city’s downtown area. 

presidente tancredo neves administrative center: 

carrying out infrastructure works, building the Govern-

ment Palace and the auditorium, both of which were de-

signed by Oscar Niemeyer. Engineering services and works 

to build the Access Tunnel to the Administrative Center.

usina José mendes Júnior: Industrial maintenance 

at usina José Mendes Júnior, belonging to Arcelor Mit-

tal, in Juiz de fora.

inFormation securitY

staKeholder relations

customers

the main proJects in 2010

“We have been working together with Mendes Júnior for some years now and our re-

lationship has always been one of great respect and cooperation. We have built a great 

relationship since the beginning of our history together and this is mainly due to the 

quality of the professionals who deal with us. Mendes Júnior’s great strength lies in the 

expertise it employs in all its activities, which guarantees that all the works are delivered 

appropriately and at the right time.”

Robson ferreira Maciel, ArcelorMittal maintenance manager – Juiz de fora
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regap clean gasoline project: project to build in-

dustrial units and their links with substations and the 

control center at the on-site area. At the off-site area, 

enlargement of the cooling tower and its links.

pará

Ferro carajás project – s11d: through an alliance 

contract with Vale, Mendes Júnior is carrying out basic 

engineering validation to build and set up the ferro 

Carajás Industrial Mineral Complex in Canãa dos Cara-

jás (PA) - mine and plant -that aims to produce 9 mil-

lion tons of ore per year.

paraná

repar off site: services and supplies to implement off-

site units and systems for the clean gasoline, coke and 

HDT projects at the Presidente Getúlio Vargas Refinery.

pernambuco

una river bridges: rebuilding two 160-meter long 

bridges in the town of Palmares. The project was carried 

out urgently due to the floods that befell the region and 

made it impossible to move among neighboring towns, 

and it also involved improvements such as longer, wider 

and higher passages. The work was performed in six 

months and about 300 workers were mobilized.

br 101 road duplication: road duplication will link 

the cities of Ribeirão, Gameleira, Joaquim nabuco, and 

Água Preta, in Pernambuco, and also the towns of Pal-

mares and Xexéu, on the border with Alagoas.

hemobrás: contract signed to implement an industrial 

plant on Hemobrás land. It will be the first hemoderiva-

tives plant in Brazil and the largest in latin America.

rio de Janeiro

ilha comprida Waterway terminal: finished work 

at the terminal in Guanabara Bay, on the coast of Rio 

de Janeiro. It is one more option to transport natural 

gas from the Campos oilfield. Mendes Júnior built a 

405-meter access bridge to the Ilha Redonda water-

way Terminal; the new 980 m² pier at Ilha Comprida 

and its access bridge; ten ship moorings; a pumping 

station and an equipment station.

 

cabiúnas terminal: building and assembling mani-

folds and crude oil transfer lines; rebuilding the sewage 

and rainwater systems.

petrobras information technology integrated 

center (cenpes): Carrying out a consistency analy-

sis of the basic project, executive project, materials 

and equipment supplies, civil construction, assembly 

and equipment linking services for the various sys-

tems, commissioning and testing, supporting pre-op-

eration and assisted operation to make sure CENPES 

works perfectly.

sÃo paulo

sesc belenzinho: this 50,000-m² leisure complex 

was inaugurated in 2010. It will directly benefit the 

population living in the Eastern districts of São Paulo. 

This enterprise offers six swimming pools, sports courts, 

gymnasiums, auditoriums, a library, free Internet ac-

cess, dentist offices and a food court. It highlights envi-

ronmental efficiency by using, for example, solar energy 

panels and water recycling systems. 

sesc 24 de maio: building another leisure complex in 

downtown São Paulo.

ring road, sector 5: carrying out work and services 

to build the South sector of the Mário Covas ring road 

between BR-116 –Régis Bittencourt Highway and the 

access to Papa João xxIII avenue, in Mauá.

line turquesa 10 and tamanduateí station: spe-

cialized engineering services to prepare the executive 

project and to build the new Tamanduateí Station, 

line10 – Turquesa, Companhia Paulista de Trens Met-

ropolitanos (CPTM). 

line 7 rubi: carrying out project, restructuring, rebuild-

ing and building services of the Line A Permanent Way 

– currently, Line 7 – Rubi, Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM).

line 2 verde: carrying out civil works on Sector 06 – 

Sacomã / Tamanduateí section, Ana Rosa / oratório da 

linha Vila Madalena / Vila Prudente section of the São 

Paulo subway system.

capela do alto penitentiary complex: building 

men’s penitentiary I and II, on Raposo Tavares highway. 

Capacity: 768 people.

replan clean gasoline project: project, building, 

assembly and assisted operation of industrial units at 

the Replan clean gasoline project in Paulínia (SP).

merluza: execution, assembly and industrial mainte-

nance at the Petrobras Santos oilfield Exploration and 

Production Business unit.

piauí

guadalupe plateaus: supplying, installing and assem-

bling hydro-mechanic equipment for the Guadalupe Pla-

teaus irrigation project on the banks of Boa Esperança 

Dam on the Parnaíba River, 345 km south of Teresina.

rondônia

br 429/ro: carrying out highway implementation and 

surfacing in the sections between BR 364 (Ji-Paraná) 

and Ro 478 (Costa Marques, on the Brazil-Bolivia bor-

der), and the 82.15 km subsection between RO 473 

(Alvorada do Oeste) and the town of Seringueiras/RO.

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – CoRPoRATE GoVERnAnCEMEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – CoRPoRATE GoVERnAnCE

contents



115114

economic
perFormance
indicators

The year 2010, which was highlighted by elections and 

by the quest for economic recovery after the financial 

crisis, set forth challenges to the engineering market. 

Despite the 11.6% increase in the civil construction 

GDP and an optimistic beginning of the year, companies 

in the industry faced a scenario of increased competi-

tion, higher interest rates, lack of qualified labor, cuts in 

investments and the postponing of public and private 

projects. This led many companies – including Mendes 

Júnior - to reposition themselves within such a scenario.

Despite achieving financial results that were below ex-

pectations in 2010, Mendes Júnior managed to adjust 

itself to the context, acquire important contracts and 

consolidate itself in the west Central, north and north-

east domestic markets. Not only projects such as Arena 

Pantanal, a stadium being built for the 2014 world 

Cup, but also the integration of the East spur line of 

the Valec railway system showed that the company is 

strategically prepared to face changing scenarios.

Therefore, even within a highly competitive market 

Mendes Júnior managed to obtain positive results, if 

we take the adversity of the scenario into account, even 

though these results were lower than those achieved 

in 2009.

Federal government investments, which increased for 

the seventh year in a row in 2010, will probably de-

crease in 2011 despite optimism as regards the gov-

ernment homebuilding programs and the infrastructure 

works that will be needed to host the 2014 World Cup 

and 2016 Olympic Games. There are goals that must be 

met for these two events, and this opens up perspec-

tives for the engineering industry.

Furthermore, Mendes Júnior has already started the 

commercial development of contracts in the railway, 

ports and sanitation industries. Such contracts are 

expected to be signed in 2011 and the company also 

expects to maintain the good results achieved in the 

Center-North market in 2010.

Increased oil and natural gas reserves in the oil and 

gas industry in 2010 point to investment opportu-

nities, mainly due to the pre-salt project. Therefore, 

Mendes Júnior intends to continue investing both 

in this market and in the offshore segment, as they 

bring good perspectives for contracts for 2011 and 

2012, despite the increased competition. The recov-

ery of the mining and steelmaking industries also 

raises good opportunities.

Along 2010 the company prepared itself to seek to re-

cover its profit margins. It hired the people needed to 

meet the demand for qualified labor that is forecast for 

the coming years, and placed greater emphasis on its 

strategic planning, thus seeking greater balance in its 

actions. It also began to structure itself internally for its 

return to foreign markets; Latin America and Africa will 

be its priorities.

No matter the scenario, Mendes Júnior is ready to face 

challenges through competitiveness and integrated 

engineering solutions that stand out for its quest for 

the state of the art in all projects. The order is to main-

tain the level of activities, guarantee stability and seek 

ways to grow.

the economic scenario

perspectives

ebitda (r$ million)

2010 2009

85.69 182.17

current ratio (%)

2010 2009

2.36% 2.24%

general ratio (%)

2010 2009

2.11% 2.27%
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2010 2009 2008

Employees 54% 43% 50%

Government (taxes, fees and contributions) 21% 24% 18%

Interest and rent 18% 15% 20%

Retained earnings 7% 19% 12%

added-value statement (%)

(How Mendes Júnior allocates the wealth it generates)

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – EConoMIC PERfoRMAnCE InDICAToRS

indebtedness (%)

2010 2009

39.9% 39.8%

operational revenue distribution (%)

oil 61%

Infrastructure 31%

Industries / Maintenance 1%

Civil Works 7%

stocKholders’ eQuitY (r$ million)

2010 2009

389,419 376,803

contents



119118



121120

environmental
perFormance
indicators 

The practice of respecting the environment is part of 

the company’s strategic objectives and it is inherent to 

its organizational culture. Its Integrated Management 

System (SGI) and its QMSR Policy guide its actions to 

minimize the adverse impact caused by its activities and 

potentialize the positive ones. All Mendes Júnior initia-

tives are based on constantly enhancing the manage-

ment of environmental indicators when setting up and 

carrying out its ventures. The organization faces continu-

ous challenges in the course of its actions to maintain 

the ISo 14001 accreditation it obtained in 2004.

In 2010, the company was able to improve the way it 

manages environmental factors, obtains licenses and 

sets up its ventures during the work stage. Its practices 

matured, mainly as regards residue and effluent man-

agement, while the environmental education programs 

offered to employees were upgraded.

In all its projects, as well as in those in which it leads 

the pool of companies involved, Mendes Júnior pro-

motes environmental education actions through 

events, campaigns, lectures, workshops and others. 

Such initiatives are aimed both at collaborators and 

at the local community.

Meeting the demands of the Leadership in Energy 

and Environmental Designer (lEED)1, an international 

guideline related to meeting sustainability precepts, 

is one of the good practices carried out by the com-

pany when designing the Arena Pantanal project in 

Cuiabá (MT). The process to build the stadium takes 

into account greater efficiency in the use of electricity 

and reduced environmental impact (less emission and 

erosion, more green belts).

The act of planting 8000 native trees around the lake 

in Paulínia (SP) in 2010 also translates the company’s 

quest to diminish the impact of its activities on the 

environment (learn more about it in Greenhouse 

gases, page 125).

environmental management

1 An international guideline created by an open and voluntary glob-

al council, the U.S. Green Building Council (USGBC), which brings 

together leaders from various sectors in the civil construction indus-

try. Its aim is to promote and transform conventional construction 

into sustainable construction. The guideline encompasses both new 

and existing buildings, the interior of commercial buildings, multiple-

user buildings, and homes.
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environmental protection investments and eXpenses (r$) 

Residue disposal  4,420,574.44 

Effluent analysis  83,776.48

Septic tank residue  40,465.55

Education and training, products and services (in-house and hired) needed for environmen-

tal management, infrastructure for temporary storage of residue and effluent treatment, 

management systems external accreditation, personnel for general environmental manage-

ment activities, research and development.

 1,639,294.14

total  6,184,110.60

material consumption per tYpe in 2010 (t)

Ferrous materials amount

Pipe 4,189.91 

Welded wire mesh 95.45 

Plain steel 297.87 

Angle iron 37.70 

Girder 102.80 

flat bar 143.43

Round bar 98.09

Beam 40.60

nail 27.11

wire 71.35

wire rope 21.30

total 5,225.61

raW materials amount

Sand 52.20

Gravel 150,421.20

Cement 2,809.70

lime 33.40

total 153,316.50 

Consolidation calculations took into account the percentage share participation of the company in pools of companies.

It takes into account only Mendes Júnior projects and those that it leads, in which the Logix Supply Module is used. Ready mix concrete was not 

included because although it is made with the raw materials described above it is considered as a supplied service.

So that we could work with a single unit, we considered the following proportions:

Sand: 1m³ = 1.5 t / Gravel: 1m³ = 1.73 t / lime: 1m³ = 1.4 t.

*Information on the Repar, Regap and Arena Verdão projects were not included.

*It is not possible to account for the recycled items that were used.

electric energY consumption (gJ)

proJect 2010 2009 period

usina Siderúrgica JMJ 364.29 *
January to December (JMJ Plant 

and AEQ consumption)

Platform maintenance 8,224.71 2,058.01 January to December

Maceió Port 476.30 769.32 January to December

Sesc Belenzinho 1,126.96 1,395.77 January to December

BR 101 PE 106.81 1,081.25 January to August

Gascac frente 3A 772.56 1,204.46 January to July

Barra do Riacho 8,332.43 290.56 January to December

Guadalupe Plateaus – 2nd Stage 115.87 95.41 January to December

Sesc 24 de Maio 327.96 362.88 January to December

Arrudas Pollution Removal 198.96 320.73 January to July

VlT Brasília 86.29 1.25 January to December

CAMG Access 770.99 202.29 January to June

Digital TV Tower 418.02 70.93 January to December

line 7 Rubi Sector1 97.86 * January to December

Arena Pantanal /MT 125.82 ** January to December

hemobras Plant / PE 13.66 ** -

Arrudas IV Boulevard / MG 131.65 ** January to December

Capela do Alto / SP Penitentiaries 7.08 ** october to December

Rio una Complex Bridges / PE 21.60 ** July to August

MJ – Vetec Pool 309.84 ** January to December

Central Administration 2,332.63 2,012.87*** January to December

Center - South Business Area 

(Pedroso) and Marquês de Para-

naguá office – SP

176.86 * January to December

estimated total 24,539.15 9,924.62 —

* No information on electricity available for 2009.

** A new project.

*** Increased consumption due to the creation of new jobs and areas.

Electricity consumption is directly related to the works chronogram. Thus, an increase or a decrease will be directly related to the increasing or 

decreasing pace of the activities in relation to the previous.
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Water consumption (m3)

proJect 2010 2009 período

usina Siderúrgica JMJ 1,183.00 3,606.44
January to December (JMJ Plant 

and AEQ consumption)

Platform maintenance * 4,290.30 January to December

Maceió Port 4,560.00 3,712.00 January to December

Sesc Belenzinho 2,150.00 2,383.00 January to December

BR 101 PE 407.10 1,949.02 January to August

Gascac frente 3ª 2,780.00 5,919.60 April to September

Guadalupe Plateaus – 2nd Stage 801.50 327.50 January to December

Sesc 24 de Maio 986.00 1,208.00 January to December

Arrudas Pollution Removal 2,627.00 1,747.00 Janeiro to July

VlT Brasília 526.47 179.50 January to December

MJ – Vetec Pool 2,637.18 ** January to December

CAMG Access 1,957.20 673.80 January to August

Digital TV Tower 353.00 95.50 January to December

line 7 Rubi Sector1 634.00 * July to December

Arena Pantanal /MT 862.00 ** July to December

Arrudas IV Boulevard / MG 1,749.50 ** July to December

Rio una Complex Bridges / PE 140.00 ** July to August

Central Administration 6,069.50 13,153.00 January to December

hemobrás Plant / PE * ** —

Capela do Alto Penitentiaries / SP * ** —

estimated total 30,423.45 39,306.16 
total amount for works

during 2010.

* No information on water consumption at the works available up to printing time.

**A new project.

Water consumption is directly related to the works chronogram. Thus, an increase or a decrease will be directly related to the increasing or 

decreasing pace of the activities in relation to the previous.

The Mendes Júnior – MPE – Setal (CMMS) pool of 

companies working on the Replan project in 2010 

dedicated themselves to seeking to decrease the im-

pact of greenhouse gases emission to the atmosphere. 

Thus, the pool chose one of the two methodological 

options available and implemented it. It chose to plant 

and care for about 8000 native trees in the Brasil 500 

Park that surrounds the natural lake in Paulínia (SP). 

It took into account the benefits that such an initia-

tive would bring to the population, such as turning 

the area into an ecological park and so rebuilding its 

native fauna and flora.

Over 150 members of the community took part in the 

planting that was carried out under the guidance of 

the Environmental Secretariat and according to current 

legal guidelines.

The CMMS pool of companies will be responsible for car-

ing for the park until the end of its contract with Replan.

greenhouse gases 

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – EnVIRoMEnTAl PERfoRMAnCE InDICAToRS



127126



129128

The waste and effluent management processes reached 

full maturity in 2010. The company also invested in 

developing and enhancing its environmental educa-

tion programs that are carried out at all projects and 

at headquarters as a resource that can improve proce-

dures in the QMSR area and internalize in its employees 

the company guidelines as regards issues related to the 

environment.

All company facilities offer areas that are reserved for 

waste storage. Such waste is collected selectively and 

given its proper destination. Specialized companies 

hired at Mendes Júnior units manage all waste (both 

hazardous and non-hazardous). 

Waste management

Waste produced in 2010, bY tYpe and Weight (t)

non-hazardous Waste destination tons (t)

Paper/cardboard Recycling 251.80

Plastic Recycling 227.67

Metal Recycling 606.84

Glass Recycling 6.05

organic Recycling 442.31

wood Recycling 5,445.49

Demolition rubble Class II Industrial landfill / Crushing 53,839.17

Common garbage Sanitary landfill 2,982.67

Excess material from excavations Class II Industrial landfill 20,956.67

Cutting wheel / electrode tip Class II Industrial landfill 5.15

total 84,763.82

hazardous Waste destination tons (t)

Contaminated / non-recyclable waste Class I Industrial landfill 5,652.82

Sanitary effluent ETE / Septic Tank 15,597.99

used oil Re-refining 4.52

Asbestos tiles Class I Industrial landfill 8.58

Contaminated EPI Class I Industrial landfill 15.44

waste generated in the health services Autoclave / Incineration / Class I Industrial landfill 0.61

fluorescent bulbs Decontamination / Recycling 0.50

Tires Put to other use 0.54

total 21,281.00

 (total non-hazards and hazardous) 106,044.81

Consolidation calculations took into account the percentage share participation of the company in pools of companies
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emploYee proFile 2010 2009

bY gender *

Male 7,702 5,943

female 340 438

total 8,042 6,381

bY region

South 1,704 666

Southeast 5,385 4,400

Midwest 150 435

northeast 747 689

north 0 0

total 7,986 6,190

bY age group **

Up to 25 years old 2,042 1,466

Between 26 and 30 years old 1,608 1,209

Between 31 and 40 years old 2,196 1,751

Between 41 and 50 years old 1,327 1,158

Over 51 years old 869 797

total 8,042 6,381

social
perFormance
indicators 

internal public

* This survey takes into account Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. and the pools of companies that the company takes part in according 

to its percentage share participation.

** Taking into account trainees and part-time employees, no matter the region where they work.
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emploYee proFile 2010 2009

bY tYpe oF contract **

Part-time 35 161

Trainee 21 30

bY tYpe oF Job **

Administrative 985 839

learner 14 68

Expert 247 340

Trainee 24 30

Executive 13 12

Management 436 433

operational 6,323 4,659

total 8,042 6,381

The concept of respect that moves Mendes Júnior along 

its path permeates the whole people management pro-

cess. The dissemination of this value, together with a 

structured Human Resources program, seeks to retain 

professionals and attract new talent, thus supporting a 

strong culture that follows the needs of the times.

The consolidation of the hR department restructuring 

in 2010, which defined and began to implement ac-

tions aimed at the organization’s three levels of results 

- Company, Business and Project – allows Mendes Júnior 

to overcome an increasingly constant challenge in the 

engineering industry - the lack of labor. The department 

also defined 10 people management indicators that will 

make it possible for managers to follow up on issues 

related to the theme in their areas.

people management

* This survey takes into account Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. and the pools of companies that the company takes part in according 

to its percentage share participation.

** Taking into account trainees and part-time employees, no matter the region where they work.

“Mendes Júnior has developed a humanistic culture and has had it as a value ever since 

the company was founded. Such a characteristic guarantees the company’s presence 

in the market due to its competitiveness and excellence. Professional fulfillment at the 

company is guaranteed by two factors, namely, the company proposes challenges and 

recognizes its employees’ good performance. This aspect is present in my day-to-day 

work at Mendes Júnior. When I became a special-needs person, the company not only 

transferred me to Headquarters but also gave me a new job. This encouraged me to 

grow, and this fact brings me professional self-fulfillment.”

Albino César figueiredo, Proposals Development engineer at Mendes Júnior

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRSMEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – InDICADoRES DE DESEMPEnho SoCIAl
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bioser: the Training Center trained 663 people in 2010. 

Since it was founded in January 2009 it has trained 1331 

people in courses offered for welders, outfitters, masons, 

carpenters, assembly and maintenance electricians, 

plumbers and on human development and entrepre-

neurship. Bioser is maintained by a pool of companies, 

Mendes Júnior and two other companies, at the Petro-

bras Replan project in Paulínia (SP).

communication: the company set up the Communica-

tion Committee to make communication processes more 

efficient and aligned to the company’s values and to its 

strategic planning. Communication flows and processes 

were redesigned to be implemented in 2011, new media 

were defined and an institutional video was prepared; 

increased capillarity with the employees.

individual development program (pdi): support 

for employees who hold strategic positions that lead 

to fulfilling corporate objectives. Work is carried out 

through guidance offered in coaching meetings and 

followed up on by managers. PDI was redesigned in 

2010 to focus on strategic planning and on the 2017 

vision. It is also broader and encompasses functional 

competencies. Seventy-three professionals attended 

PDI in 2010.

the “safe attitude” program – beware: in 2010, 

this training program was developed at the Arrudas IV 

Boulevard and Replan works to raise employees’ aware-

ness about their responsibility for preventing accidents. 

It focuses on safe attitudes and behaviors. A workshop 

was also held last year to train safety technicians and en-

gineers from various Mendes Júnior job sites in the new 

training methodology that is based on experiential and 

behavioral actions and that seeks to internalize concepts 

and attitudes.

companY:

• Support longevity: prepare young people through the 

young Professionals program (internship and trainee).

• Build the skills of audiences that are strategic to its 

operation: map human assets in the business areas with 

a view to collective actions and needed ones.

• Define career paths and redefine “Y” careers, thus ge-

nerating greater mobility.

• Promote knowledge transfer to younger employees 

through an internal mentoring project mediated by ex-

ternal facilitators.

• Develop a planned and joint program with a view to 

retirement.

• Design a quality of life at work program.

business:

• Redesign HR processes (payroll, remuneration, recruit-

ment and selection, labor budgeting, etc.) to increase 

competitiveness.

• Reorganize the department for speed, quality and lo-

wer costs.

proJects:

• Support projects so that operations can optimize re-

sults, increase efficiency and profitability, and support 

the company’s standards of excellence.

Mendes Júnior believes that the sustainability of its business depends on preparing its employees for future conquests. 

Last year the company spent over R$1,3 million on training and development. It budgeted about R$950 thousand for 

Headquarters and R$ 450 thousand for projects, and over 21 thousand direct and indirect employees were involved.

2010 highlightsmain actions bY level

training and development
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training bY Functional categorY

Functional categorY total WorKload
total emploYees

per categorY

hours oF training 

per emploYee

Professionals Managed by

headquarters (PGC)
27,491 1,288 21.34

Professionals Managed

Locally (PGL)
2,515,399 13,463 186.84

Service Provider 385,264 6,591 58.45

total 2,928,154 21,342 137.20

WorKload bY tYpe oF training

tYpes oF training hours 2010 hours 2009

Technical operational 79,422 245,515

Development 18,000 54,634

other Training 2,830,732 391,525

*total 2,928,154 692,674

rate oF turnover bY gender (%) 2010 2009

Male 46.36107 78. 88271

female 70.17544 39.49771

turnover bY age group (%) 2010 2009

Up to 25 years old 51.28622 79.12687

Between 26 and 30 years old 49.91231 81.88585

Between 31 and 40 years old 47.78002 82.23872

Between 41 and 50 years old 44.63466 72.10708

Over 51 years old 36.66014 54.70514

turnover bY region 2010 2009

South 28.43652 47.89789

Southeast 45.88294 80.22727

Midwest 72.86652 39.31034

northeast 67.33567 122.06095

north 0 0

language program: a broader language Program 

was offered throughout the company in 2010. The pro-

gram was launched as a pilot program in the Engineer-

ing Directorship in 2009 and aims at identifying inter-

national communication needs, aligning individual skills 

to corporate needs and developing the business com-

petence needed to perform internationally. Twenty-nine 

employees attended the program in 2010.

Webclass training: online courses on Information Sys-

tems and Integrated Management System (SGI). These 

courses encourage employees to update themselves 

technologically while also enhancing the scope of the 

works disseminated throughout Brazil.

turnover

*As 2009 was a time of works demobilization and stoppages, there was a decrease in the training hours. The opposite was true in 2010, as 

several works were started, hence, more hours were needed. Furthermore, due to the availability of online training more people were involved 

in the process, which increased the training time.
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amounts spent on beneFits

beneFit

hEAlTh  18,527,018.79 

health insurance*  16,324,145.87 

Dental insurance** 2,202,872.92 

MEAlS  36,550,496.45 

Canteen  17,391,372.53 

Meal ticket  10,579,448.66

luncheon voucher 6,659,840.20

Basic-needs grocery package*** 1,919,835.06

GRouP lIfE InSuRAnCE 2,680,491.88

Group life insurance**** 2,680,491.88

EMPloyEE TRAnSPoRTATIon  17,000,306.12

Own transportation  13,693,396.89

Transportation ticket***** 3,306,909.24

PRofIT ShARInG 7,431,125.54

Profit sharing - 2008 paid in 2009 7,431,125.54

general total  82,189,438.78

deFined contribution beneFits plan 2010

contributions received

normal from Sponsor R$ 285,388.62

Administrative Costs Sponsor R$ 486,180.00

normal from Participant R$ 636,947.58

Extra from Participant R$ 175,450.00

Transferred Resources R$ 39,859.35

total r$ 1,623,825.55

miXed beneFits plan 2010

beneFits paid contributions received

normal retirement R$ 977.032,04 Sponsor R$ 912,113.89

Early retirement R$ 1.751.091,63 Participants R$ 1,748,371.21

Disability retirement R$ 20.025,23 Self sponsored R$ 21,583.12

total beneFits paid r$ 2.748.148,90 BPD option R$ 8,835.30

total 2,690,903.52* Health insurance is extensive to all central management employees, that is, those hired and managed by Headquarters (no matter the venue 

they work at); local management professionals who work at Headquarters and in the São Paulo, Rio de Janeiro and Brasília offices; and employ-

ees who work on projects in which the client demands such a benefit.

** For local management employees working on projects in which the client demands such a benefit.

*** Supplied according to employees union agreements for each region where the company runs projects.

**** A single policy for all company employees (no matter whether they are managed by headquarters or by the project).

***** For all company employees.

Mendes Júnior has offered a Mixed Benefits Plan ma-

naged by MENDESPREV Sociedade Previdenciária since 

1991. The goal is to complement the government-fun-

ded national security service (INSS).

The company implemented a new modality of retire-

ment plan in March 2010: the Defined Contribution 

Benefits Plan. Among other advantages, it offers pen-

sions due to disability, death pensions for dependents, 

and should an employee become unemployed, the plan 

offers the option for Deferred Proportional Benefit, Por-

tability, Withdrawal and Self Sponsorship.

Besides the amount paid in by the participant, Mendes 

Júnior pays in a monthly contribution amounting to 2% 

of the participant’s basic salary, pays for administrative 

costs and may occasionally make extra contributions.

up to December 2010, the plan included 224 active 

participants and 3 self-sponsored ones.

private retirement plan

Mendes Júnior offers its employees a benefits portfolio 

that includes medical services, meals, transportation, 

group life insurance and profit sharing.

In 2010, there was a significant increase in the amount 

of Meals and Transportation benefits paid to employe-

es when compared to 2009. This happened mainly 

due to personnel increase in the Repar and Barra do 

Riacho projects.

The trip-benefits card was one of the new procedures 

adopted at Repar last year. The card allows employees 

who have the right to return home every 90 days to 

purchase airplane and bus tickets, rent automobiles, and 

book hotels, among others, and it was the result of an 

agreement between the company and the employees’ 

union. The card also represents gains for the hR depart-

ment as it used to dedicate much time to the administra-

tive processes needed to operationalize the trips.

beneFits

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRSMEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRS
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Both at Headquarters and at each project employees 

will elect a representative to facilitate communications 

with senior management in matters related to the SA 

8000 norm.

Contact between the employee representative and em-

ployees happens permanently through e-mails, sugges-

tion boxes, the intranet and personally. Criticism and 

suggestions are reported either formally or verbally and 

all contacts are registered, followed up on, and the par-

ties involved will receive an answer. 

Mendes Júnior respects the work carried out by unions 

and seeks to maintain a professional and healthy rela-

tionship with employee representatives. The company 

advanced as regards this matter in 2010 as it prepared 

its Union Relations Policy, which sets out guidelines for 

its strategic and operational actions.

The document presents the main guidelines adopted by 

Mendes Júnior to carry out internal relations (managers 

and employees) and external ones (unions, Labor Courts, 

and government departments in general).

This policy seeks to systematize the company’s actions as 

regards labor relations vis-à-vis a competitive and con-

stantly changing market.

At Mendes Júnior all employees and service providers 

are protected by collective labor agreements or conven-

tions according to the region/base of each union that is 

involved at that venue. Profit sharing and results agree-

ments (PLR) are also negotiated with these unions.

emploYees representative labor relations
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Mendes Júnior is committed to guaranteeing its em-

ployees integrity by offering them a healthy and safe 

work environment. The company seeks to develop 

programs to prevent accidents and health hazards, 

reduce risks and promote quality of life. Its meeting 

the requirements put forth by the OHSAS 18001 norm 

reinforces such a position.

Health management follows the procedures set forth 

by the Integrated Management System (SGI) and the 

QMSR Policy (page 101).

Due to the specificities of the civil construction sector, 

such as its dimension, the complexity of the works, and 

labor turnover, one of the main challenges Mendes Jú-

nior faces is to raise awareness towards a culture of 

safety and prevention that aims at achieving behavioral 

changes. To meet such a challenge the company counts 

upon a series of tools such as risk identification and as-

sessment, introductory and specific training, recycling, 

safety inspections, SGI auditing, safety and occupa-

tional health indicator management, and procedures 

to investigate, register and communicate accidents, 

among others.

The highlight for 2010 was the directors’ approval of 

the SSO Project to eliminate accidents at work and to 

adopt good practices both at ongoing projects and at 

health and saFetY

the ones that will be undertaken. A survey of the kinds 

of accidents that have happened in the past two years, 

the structuring of safety training, a diagnosis carried 

out with works managers, and seminars that presen-

ted a behavioral approach: these procedures were all 

adopted to map out the needs of the project.

In December 2010, safety technicians attended a 

workshop and became the first multipliers of the Safe 

Attitude – Beware program that is part of the Project. 

The Arruda IV Boulevard and Replan projects have 

already implemented pilot projects and the company 

expects to extend such an initiative to all its projects 

by the end of 2010.

Another highlight from the past year is related to the 

frequency of accidents with no time off, which remai-

ned below the 7.5 goal and actually finished the year at 

3.86. The same happened to the frequency of accidents 

with time off, which stood at 44% below the annual 

goal. Such results are due to the constant campaigns 

to raise employees’ awareness as for the importance 

of prevention to guarantee a safe work environment. 

Another of the factors that supported such satisfactory 

results was the participation of managers and supervi-

sors in leading safety processes in the projects.

“Throughout its history Mendes Júnior has always been associated with its respectful 

stance vis-à-vis its workers, and the company has always sought to be up-to-date with 

changes in labor relations, thus demonstrating all its management capabilities in the 

field of human resources. The company has always been open to negotiations as regards 

workers’ demands and it has acted as a trustworthy interlocutor, which shows that it 

actually does value its professionals.” 

Adalberto Galvão, President, State of Bahia Heavy Construction Workers Union 



147146



149148

labor health and saFetY indicators* 2010 2009**

lesion Rate (Tl) 1.09 2.13

occupational Illness Rate (TDo) 0.00 0.09

Total Days Missed (TDP) 9.44 15.82

Total Absenteeism (TA) 1.81 1.27

Total deaths for the period 0 1

Total hours worked 25,017,469 22,289,864

Frequency of accidents with no time off 3.86 6.46

Frequency of accidents with time off 1.57 3.72

Rate of seriousness 170 560

* The data presented take into account the company’s percentage share when it is part of a pool of companies.

**The criteria taken into account in this survey are described in the 2009 statement of consolidated data.

TL: accidents with time off work and without time off work for Mendes Júnior/Pool and subcontractors were counted as lesions.

TDO: the reference of hours worked is the denominator (it does not take subcontractors into account).

TDP: all the missed days due to typical accidents that befell Mendes Júnior/Pool and subcontractors were counted.

TA: it refers to medical absenteeism that is greater or equal to one day, whatever the reason for it (accident, common illness, etc.), and the 

reference of hours worked is the denominator (it does not take subcontractors into account).

Total Hours Worked: Mendes Júnior/Pool and subcontractors’ hours worked were counted.

cardiovascular medical emergencies: personnel 

and health teams were trained, and cardiovascular medi-

cal emergency equipment was made available.

executive checkup: a medical checkup for company 

executives. It consolidates the Concepts of Preventive 

Medicine based on international guideline protocols.

periodic checkup: cardiovascular disease prevention 

and neoplastic disease follow-up.

immunization: vaccines are offered to prevent endemic 

diseases that are not included in the domestic vaccination 

calendar. An example of such actions took place at the 

Paulínia (SP) refinery due to an outbreak of meningitis. 

Petrobras immunized about 43 thousand people at the 

refinery after a study presented by the CMMS pool of 

companies made up by Mendes Júnior, MPE and SETAL.

ergonomics: improvements made to the employees 

working conditions.

prevention campaigns on themes such as: sexually-

-transmitted diseases (STD/AIDS), repetitive strain injury 

(RSI), breast and prostate cancer, diabetes, hypertension, 

dyslipidemia, healthy heart, and others.

main health programs

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRS
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communities

Respect also lies at the foundation of Mendes Júnior’s 

relationship with the communities where it is present. 

The company monitors the impact of activities so that 

it can carry out improvements in partnership with its 

customers. It also seeks to set up communication chan-

nels with community representatives so it can clear up 

doubts, identify needs and communicate the progress 

of its ventures. In 2010, the company carried out ac-

tions with communities in eight States, for a total of 

20 municipalities.

Due to the characteristics of its business, Mendes 

Júnior has defined its social actions into permanent 

and intermittent ones. V Day1 – Volunteers Day – and 

the Solidarity Winter campaign are ongoing programs 

that involve both headquarters and the projects. on 

the other hand, the other actions are carried out ac-

cording to the needs of the communities that surround 

the company’s ventures.

In 2010, the company spent R$ 956,303.56 on social 

actions. The challenge for 2011 is to structure an action 

model with corporate guidelines for social investments 

and community relations common to all the initiatives 

that will be either supported or developed. However, 

they must consider local specificities and thus contrib-

ute to the sustainable development of the region.

Volunteer work is one of the pillars for carrying out so-

cial actions. The company values and encourages its em-

ployees to take part in volunteer activities that benefit 

communities. The number of volunteers increased signifi-

cantly in the past year, rising from 343 to 425.

general public

“The duplication of the BR 101 highway benefited my business very much. The improve-

ments made to the highway positively affected the distribution logistics of the products I sell 

to cities in the Northeast. Now I spend half the time I used to spend on deliveries. This has 

brought down the cost of my products and increased my profit margin. I have also noticed 

that the project has generated employment and income in Palmares and driven the local 

economy, which used to be very slow. The town has grown very much and there is much 

more money in circulation, which has strengthened all its businesses.”

Paulo Wanderley, wholesaler in the town of Palmares (PE)

1 V Day: mobilized Mendes Júnior projects throughout the country. 

Twenty-one units took part and 20 actions were carried out in eight 

States in Brazil. Approximately 425 volunteers mobilized themselves 

to benefit about 2,500 people directly. Such growth stems from the 

company’s commitment and participation in such actions.

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRSMEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRS
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Other social initiatives were also sponsored by the 

company in 2010, amongst which we should mention 

the campaign “Challenge Champion” that was carried 

out by Associação Mineira de Reabilitação (AMR) in 

Belo Horizonte (MG), and which managed to collect 

approximately R$ 20 thousand to purchase 17 wheel-

chairs. The “Solidarity Winter” campaign received 492 

items as donations, including clothing, shoes and ac-

cessories, plus 42 blankets in Araucária (PR). We would 

also like to highlight the “Northeast Social Action” 

campaign through which the company donated four 

tons of powdered milk to the homeless people in the 

towns of Água Preta (PE), Palmares (PE) and Joaquim 

Gomes (AL). These towns belong to the region where 

the BR 101-PE and BR 101-AL projects run, and they 

were hit by heavy rains.

The company prioritizes hiring local labor as a way 

to contribute to work and income generation and to 

develop the local economy. The Young Trainees project 

is a way to prepare skilled workers and it offers trade 

courses in partnership with Senai. In the past year, ap-

proximately 160 young people graduated from tech-

nical courses in Aracruz (ES). Mendes Júnior hired 11 

trainees that had graduated from the electro-electronic 

maintenance electrician, mechanical outfitter and in-

dustrial maintenance.

In Araucária (PR), the Interpar pool of companies 

made up by Mendes Júnior, Setal and MPE, has spon-

sored the program “Typing the Future” since 2010. 

The program offers free basic IT courses for local in-

habitants above the age of 14 and for project employ-

ees. “Typing the Future” has graduated 76 students 

in seven months.

Environmental education programs offered to employ-

ees and community leaders make up another strategy 

to strengthen relations and social actions. Volunteers 

from the Repar project in Araucária have joined stu-

dents from the technical courses at Colégio João 

Paulo and carried out awareness activities within the 

Ribeirão Cachoeira community. The goal is to clean the 

local stream’s water and plant native trees to rebuild 

its ciliar vegetation.

Much more than only carrying out social and environ-

mental actions and encouraging the hiring and devel-

opment of local labor, Mendes Júnior seeks to partici-

pate in community life and to contribute, through its 

actions, to promote changes in a region’s infrastructure 

while improving its population’s quality of life. One of 

these examples is the BioSer Training Center in Paulínia 

(SP), where Mendes Júnior has a contract to expand 

the Replan refinery. BioSer offers professional educa-

tion to the community and to the project’s employees. 

An Alphabetizing Program was carried out at the Arena 

Pantanal project in Cuiabá (MT) by implementing pri-

mary schooling at the company’s worksites. The action 

is an attempt to minimize illiteracy, reinforce human 

education and integrate professionals into society 

through education.

The Solidariamendes program will be restructured in 

2011 to enhance the management of all the processes 

linked to the company’s social relationship initiatives 

with its external audience. Its focus will be to bring to-

gether social actions and corporate businesses through 

community development.

learn about some 2010 v-daY activities 

action local realizaÇÃo

ASMARE wall rebuilding Belo horizonte/MG
headquarters and the Ar-

rudas IV Boulevard project

Typical food and serenade at the Nossa Senhora da 

Saúde Senior Citizens home
Belo horizonte/MG headquarters

Awareness raising on how important selective 

garbage collection is for the community
Araucária/PR

Repar – Presidente

Getúlio Vargas Refinery

Game activities, movie shows and health workshop 

at the São francisco de Assis Senior Citizens home
Brasília/Df VlT Brasília

Visit to Museu do Cabangu with the hearing-impaired 

citizens of Associação de Pais e Amigos dos Surdos
Santos Dumont/MG usina José Mendes Júnior

v daY participation evolution 

2010 2009 2008

21 units took part

through 20 actions

24 units took part

through 17 actions

15 units took part 

through 14 actions

Over 2500 people benefited directly Over 3000 people benefited directly Over 1400 people benefited directly 

425 volunteers 343 volunteers 299 volunteers

number oF volunteers

2010425

2009343

2008299
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Mendes Júnior reinforced its social actions by using tax incentive laws to allocate resources to the Childhood and Ado-

lescence Fund (FIA), thereby focusing on promoting culture and encouraging the practice of sports as a means of social 

inclusion and rehabilitation.

incentives to culture and sports

Mendes Júnior’s relations with its suppliers follow the 

guidelines of the Integrated Management System (SGI), 

which defines the policy to acquire equipment, material 

and services.

The contracts signed by the organization set out the 

guidelines for the fulfillment of obligations as regards 

safety, occupational health, respect for the environment, 

the social responsibility requirements of the SA 8000 

norm, and the hiring of workers according to labor laws. 

Besides these guidelines, since 2009 Mendes Júnior ex-

ternal suppliers have to meet the requirements of the In-

formation Technology (IT) Ethical Conduct Code to align 

their practices to Mendes Júnior’s ones.

Performance assessments are periodically carried out 

with suppliers and service providers who interfere 

directly on the results of the business contracted for 

and according to the deadlines of the project and the 

procedure prescribed by SGI. The ones which do not 

meet Mendes Júnior standards will be advised of it and 

together the two companies will define a plan of action 

to bring the supplier into conformance. Criteria such as 

following procedures, meeting deadlines, specifications 

and QMSR requirements, labor, product or service qual-

ity and problem-solving will be assessed.

Mendes Júnior seeks to qualify the companies located 

near its project sites and that may meet its demands. 

They receive technical, safety and health guidance as 

well as suggestions for improvements that include 

those that can be made to their facilities.

In 2010, the company purchased products and ser-

vices from 5,561 suppliers for a total of 22,158 reg-

istered invoices.

suppliers

proJect obJective institution amount allocated (r$) incentives mechanism

Associação Mineira de Reabili-
tação (AMR) – Sports Inclusion

Carry out rehabilitation and social inclusion actions for handicapped children 
and adolescents through sports, rebuilding, corrective surgeries, wheelchair 
and sports equipment purchases. It is aimed at children and adolescents up to 
the age of 17.

Associação Mineira de
Reabilitação (AMR)

100 thousand fIA

Inclusion – Gazes and Possibilities
Publish a book inspired by the day-to-day lives of handicapped children and 
adolescents and so build a new image about them.

Associação Mineira de
Reabilitação (AMR)

193 thousand Rouanet Law

Movie Club
Carry out a program of movie sessions for students from government-run 
schools in Belo horizonte and Brasília.

Capital Cultural ltda (Embracine) 206 thousand Rouanet Law

Educating and Developing
Athletes by Integrating
Sports Sciences

Promote the training, technical and human development of about one thou-
sand athletes.

Minas Tênis Clube 100 thousand Sports Incentives Law

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – SoCIAl PERfoRMAnCE InDICAToRS
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annex

aWards and recognition

• 2nd place in the ranking of the Biggest and Best - Excellent Companies in Minas Gerais, an award bestowed by 

Mercado Comum magazine.

• 2009 Annual Report Design: “Creativity + commerce awards” awarded by Print Magazine, one of the most important 

and renowned international magazines on the subject. This yearly award highlights publications, campaigns and com-

munication tool that align design to the organization’s objectives.

• Rio Oil & Gas: The largest event in this field in Latin America and the second largest in the world. It took place in Rio 

de Janeiro between September 13 and 16 and hosted over 53 thousand visitors from 51 countries.

• Mercado em Conexão: Mendes Júnior sponsored the third running of Mercado em Conexão, an event held in Belo 

Horizonte by the College of Engineering at UFMG, the local Federal University. The event aims at bringing companies 

and the academic community together, with engineering being its main focus. Besides its booth, the company offered 

lectures on the building of the Minas Gerais Administrative Town access tunnel and on the expansion projects for Rio 

Paracatu Mineração mining operations and for the Cacimbas-Catu (Gascac) gaspipe.

• Uberlândia Recruitment and Opportunities Fair (Foru): Mendes Júnior sponsored the first running of foru. The 

event was held by the Federal University of Uberlândia and the company was present with a booth. It also offered a 

presentation about the Mendes Júnior young Professionals Program.

participation in events

MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – AnExoS



163162

glossarY 

ordinary nominative shares: such shares give their 

bearers the right to vote at shareholders meeting and 

also guarantee their participation in the company’s 

profits. Share bearers have responsibilities and obli-

gations equivalent to the number of shares acquired. 

Ordinary Nominative shares can be easily identified by 

the acronym ON written after the company’s name.

sustainable development: according to the our Com-

mon Future document, also know as the Brundtland re-

port, published by the United Nations Organization (UN) 

in 1987, it means “meeting the needs of current genera-

tions without compromising the possibility of satisfying 

the needs of future generations”.

ebitda: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization. 

gross revenues: the total amount of sales by a com-

pany within a specific period.

global reporting initiative (gri): an international, 

long-term view agreement whose mission is to prepare 

and disseminate the Guide to Prepare Sustainability Re-

ports. These reports are used globally and voluntarily by 

organizations that wish to disseminate information about 

the economic, environmental and social aspects of their 

activities, products and services.

corporate governance: a system through which 

companies are managed and monitored. It involves 

decision-making and relations among shareholders, 

the Board, the directors, independent auditing and the 

fiscal Council.

gross profit: the sum of a company’s total revenues mi-

nus total expenses, not taking into account deductions for 

income tax and participations.

net profit: the balance after deducting income tax and 

several participations from the gross profit.

operational profit: the balance that results from net 

revenues after deducting the costs of the products or 

services sold, expenses with sales, general expenses, and 

administrative expenses.

gross margin: the difference between the selling price 

and the costs involved in making a product. This indicator 

is a measure of production efficiency.

net margin: the difference between the price of the prod-

uct and all the costs and expenses involved in making it.

gdp (gross domestic product): the sum of all the 

wealth produced by a country.

defined contribution benefits plan (pcdp): a new 

Mendes Júnior retirement plan that aims to guarantee a 

better quality of life to its employees by offering a retire-

ment plan that complements InSS. Among its benefits, 

PCDP offers a retirement pension, a disability retirement 

pension, and a death pension for dependents.

sso project: it aims to eliminate accidents at Mendes 

Júnior by adopting good practices such as raising the 

awareness of all employees through seminars, cam-

paigns, etc.

Qmsr: a fundamental area at Mendes Júnior, it brings 

together policies developed by the company as regards 

quality, the environment, occupational health and safety, 

and social responsibility.

information security: a concept associated to the ex-

isting or necessary protection of data that are valuable to 

an organization. It involves basic aspects such as confi-

dentiality, integrity and information availability.

senai - the national industrial learning service: it 

was created in 1942 and it is part of CNI - The National 

Federation of Industries System and the Federation of In-

dustries at the State level.

added value: it measures the wealth generated by a 

company based on the difference between sales revenues 

and the costs of the resources acquired from third parties.
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gri summarY

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – AnnExMEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – AnnEx

This Annual Report stands at level C at meeting the guidelines for Global Reporting Initiative (GRI) sustainability reports, 

and it is an important reporting tool for Mendes Júnior economic, social and environmental results.

item topic page / ansWer

1 proFile disclosures, strategY and analYsis

1.1 A statement from the president 98

2 organizational proFile

2.1 name of the organization 94

2.2 Products and services, including brands 94

2.3 operational structure 94

2.4 location of organizations headquarters 94

2.5 Country and regions where the organization operates 96, 109

2.6 Nature of ownership and legal form 94

2.7 Markets served 94, 102, 103

2.8 Scale of the reporting organization 94

2.9 Changes during the reporting period 94

2.10 Awards received in the reporting. 161

3 report parameters

3.1 Reporting period 91

3.2 Date of the previous report 91

3.3 Reporting cycle 91

3.4 Contact point for questions regarding the report or its content 170

3.5 Process for defining report content (themes, priorities, stakeholders) 91

3.6 Boundary of the report 91

3.7 Specific limitations on the scope or boundary of the report 91

3.8
Basis for the report as regards other facilities that can significantly affect 
comparability from period to period and/or between organizations

91

3.9 Data measurement techniques and the bases of calculations 91

3.10 Restatement of information provided in earlier reports 91

3.11
Significant change has from previous reporting periods
(scope and/or measurements)

91

3.12 Table identifying the location of information in the report 166, 167, 168, 169

3.13 Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report External assurance
was not carried out

4 governance, commitment and engagement

4.1 Governance structure of the organization 105

4.2 Presidency of the governance body 105

4.3 Percentage of councilors who are independent, non-executive members 105

4.4 Mechanisms for shareholders to provide recommendations to the Administration Council 105

staKeholder engagement

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization 108, 109

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 108, 109

disclosures on management and perFormance indicators

Economic Performance Indicators 115,116,117

EC1 Direct economic value generated and distributed 29, 30, 31

EC3 Coverage of the organization’s benefit plan obligations 141

Environmental Performance Indicators 121, 122, 123, 124

En1 Materials used by weight or volume 122

En3 Direct energy consumption by primary energy source 122

En4 Energy consumption 123

En8 Total water withdrawal by source 124

En16 Direct and indirect greenhouse gas emissions 125

En18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved 125

En22 Total weight of waste by type and disposal method 128, 129
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MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – AnExoS MEnDES JúnIoR – RElATóRIo AnuAl – AnExoS

item topic page / ansWer

disclosures on management and perFormance indicators (cont.)

En30 Total environmental protection expenditures 
and investments 122

social perFormance indicators — labor practices

lA1 Total workforce by employment type, employ-
ment contract and region 131

lA2 Total number and rate of employee turnover 
by age group, gender and region 137

lA3
Benefits provided to full-time employees 
that are not provided to temporary or part-
-time employees, by major operations

136, 137

lA4 Percentage of employees covered by collective 
bargaining agreements

100%. The coverage provided by union agreements is limited to each union’s region/base 
of action at each venue where the company is present. Some agreements/covenants are 
negotiated by the companies’ union of the State where the project is being carried out. 
PLR agreements are negotiated by the company with workers’ unions.

lA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days 149

lA8
Education, training, counseling, prevention 
and risk-control programs in place to assist 
workforce members, their families or commu-
nity members regarding serious diseases

136

lA10 Average hours of training per year 136

human rights

hR5 Freedom of association policy and degree of 
applicability

Mendes Júnior follows the premises of the collective agreement celebrated for 2009/2010 
that was carried out with the participation of the Union Entities involved - Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - 
SITICoP-MG and Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais 
- SICEPoT-MG - both registered as legitimate unions at the Cadastro nacional de Enti-
dades Sindicais – CNES at the Ministério do Trabalho e Emprego (Ministry of Work and 
Employment) according to process nº 35097.002197/91-94, published on September 04, 
1991 and union Registration nº 46000.002231/93-86, published on August 13, 1993, in 
which they mutually recognize themselves, respectively, as the legitimate representatives 
of the employees and employers heavy construction industry unions in the State of Minas 
Gerais. All collective agreements are celebrated through free negotiations and they are 
respected in their entirety. There is no register of fines applied by government officials due 
to non-compliance or limits imposed on freedom of association or collective bargaining.

societY

So1
Nature, scope and effectiveness of any pro-
grams and practices that assess and manage 
the impact of operations on communities, 
including entering, operating and exiting

150, 151, 154, 155, 158, 159

So8 A description of significant fines and total 
number of non-monetary sanctions

There are 13 labor fines due to alleged legal infractions by MJTE as it carries out its 
works and fifty-five fines that involve pools of companies MJTE belongs to. However, 
all the amounts are very low and do not represent any risk to company activities. Fur-
thermore, there are also two conduct adjustment terms that require action from the 
company and two other adjustment terms that require action from the pools of compa-
nies Mendes Júnior belongs to; fines will be imposed if actions are not taken. There is 
also Public Civil Lawsuit entered by the 4th Region Labor District Attorney’s Office that 
questions the timing of employee dismissals from pools of companies Mendes Júnior 
belonged to. However, we have already been successful in the 1st and 2nd trials, and 
the follow-up appeal by the District Attorney’s Office has been denied. Finally, there is 
another Public Civil Lawsuit and an execution proceeding (both with the same aim) that 
questions allegedly non-compliance to one of the signed TAC’s. 

product responsibilitY

PR1 Policy to preserve consumer health and safety 
while using the product 

Mendes Júnior permanently develops and enhances new technologies that can be 
incorporated into its activities. Continuous improvements to its processors as a premise 
of the QMSR - Quality, Environment, Occupational Safety and Health System and Social 
Responsibility Policy. To enable it to identify the aspects and impacts, the dangers and risks 
related to Occupational Safety and Health and the Environment, Mendes Júnior follows 
the guidelines of the procedures outlined by PSGI 05 - Procedure to Manage Occupational 
Safety and Health. The surveys of the dangers and risks related to Safety and the aspects 
and impacts related to the Environment and to health are identified and registered at 
“SOGI - Integrated Management Operational System”, through “GAIA - Environmental 
Aspects and Impacts Management” Spreadsheet, “lIRA - Internal listing of Applicable 
Requirements “ and PRSSO - Dangers and Risks to Occupational Safety and Health. 
The system operates through a Web software program that promotes interactions 
between a consulting company and Mendes Júnior Headquarters and Projects (works). 
It is reviewed and updated monthly so as to meet all legal requirements through the 
respective evidence.
Environmental and Occupational Safety and Health Management is carried out according 
to the procedures prescribed by PSGI 16 - Environmental Management Procedure and 
PSGI 17 - Occupational Safety and Health Management Procedure, which also defines the 
operationalization of the SOGI software.

PR5 Practices related to customer satisfaction, 
including survey results 108

contents
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content inFormation 

theme nomes

Presidency

Murillo Valle Mendes – president

Ângelo Mendes – vice-president for Corporate Affairs

Sérgio Mendes – vice-president for Market Affairs

Engineering Directors

Victório Semionato – Engineering director 

Érica Bretas Della Savia – Documentation engineer

Luciano da Silva Flori – Supply manager

Alex Vagner de Souza – Supply analyst

fabricio Gomes Jabbur – Equipment engineer

finance Director

Angelo Marcus de lima Cota – finance director

Roger Patrick Groenner – Planning and Control manager

Alexandre Magno de Pinho freitas – Accounting coordinator 

Miguel Francisco Gregório – Accounting analyst

fausto Jiran flecha – Administration manager

Emmerson de Oliveira – Information Technology coordinator

Laura Juliana Costa Pimentel – Businesses and Systems analyst

José lourenço de oliveira – Administrative Support coordinator

Vitor Peixoto – Information Security analyst

Paulo Márcio de Carvalho – QMSR manager 

Mário Lúcio Souza Avelar – QMSR coordinator

Gustavo nicolai – occupational Medicine coordinator

Adalberto Maddia – Replan Project QMSR coordinator

Rafael de oliveira Perpetuo – legal manager

Jussara Marquezini frança Spatara – counselor

human Resources Director

lívia Sousa Sant’Ana – hR director

Mariana Magalhães – Communications coordinator 

Bethânia da Silva Passos de Aquino – Communications analyst 

Isabella Lopes de Carvalho – Communications analyst

Samuel Cerqueira Vaz – labor Relations coordinator 

Vera lúcia Mota Resende – Personnel Administration supervisor

Karla Ornelas Quaresma Amorim – Training assistant

Marcelo Campos – hR Remuneration, Budgeting and Controls coordinator 

Mirielle de oliveira felipe lage Carneiro – Recruitment and Selection assistant

MendesPrev
Marley Janaina de Castro – Legal manager

Antônio Edson Borges – Benefits and Social System technician

MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – AnnEx MEnDES JúnIoR – AnnuAl REPoRT – AnnEx
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMPANHADAS

DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.

31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas,

Atendendo às disposições legais, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais 

Demonstrações Financeiras da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. referentes ao exercício de 2010, 

acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.

ANáLISE DO AMBIENTE MACROECONôMICO

Desafiador. Em uma palavra, assim pode ser definido o ano de 2010 para grande parte do mercado de 

engenharia, inclusive para a Mendes Júnior. Em contraposição ao crescimento de 11,6% do Produto Interno 

Bruto da construção civil, a empresa se deparou com um cenário marcado por fatores como o acirramento 

da concorrência, revisão de investimentos, projetos públicos e privados, alta dos juros, além da dificuldade 

em encontrar profissionais qualificados no mercado. 

Ainda que o cenário se apresente menos promissor no curto prazo, a Mendes Júnior continua atenta 

e pronta para assumir a dianteira de oportunidades relacionadas à necessidade premente de melhorar a 

infraestrutura do país e de dar ritmo aos preparativos para a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos 

Jogos Olímpicos de 2016.

Para fazer frente a esse cenário, a empresa aproveitou o ano de 2010 para se reposicionar e continuar 

no caminho do crescimento, mesmo que intrínseco nesse primeiro momento. Focou, portanto, no desen-

volvimento contínuo de soluções de engenharia de classe mundial, na busca por novas oportunidades de 

negócio, no aprimoramento do seu sistema de gestão integrada e também na gestão de pessoas. 

DESEMPENHO ECONôMICO E FINANCEIRO

Com flexibilidade e visão estratégica, a Mendes Júnior conseguiu superar grandes desafios e conso-

lidar-se no mercado do Centro, Norte e Nordeste do país. Conquistou importantes projetos, como a inte-

gração do ramal da Ferrovia de Integração Oeste Leste da Valec e a construção da Arena Pantanal, um dos 

estádios da Copa do Mundo de 2014, revelando sua capacidade de alterar rotas e de colocar em prática 

medidas que minimizam os riscos do negócios, como a diversificação de projetos e de área de atuação. 

No âmbito econômico-financeiro, apresentou boa performance na receita operacional, com cresci-

mento de 13,45% em relação ao ano anterior. O lucro líquido da receita, no entanto, não acompanhou 

esse movimento. A elevação das despesas administrativas, puxadas pela reestruturação da área Comer-
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cial, o incremento dos custos operacionais decorrente, principalmente, de ajustes salariais impostos pelo 

aquecimento do mercado de trabalho, foram os principais fatores internos que levaram a esse resultado. 

Além disso, há que se somar a agenda política-eleitoral, que gerou postergações na solução de pendências 

contratuais junto aos clientes públicos.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Em 2010, o Sistema de Gestão Integrada da Mendes Júnior, que contempla qualidade dos serviços e 

do atendimento, respeito ao meio ambiente, segurança e saúde dos colaboradores e responsabilidade social 

foi recertificado. A auditoria realizada pelo Bureau Veritas Certification (BVC) atestou o compromisso da 

empresa com a melhoria contínua dos processos. 

A empresa manteve, também, sua certificação, em nível A, na norma do Programa Brasileiro da Qua-

lidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e passou pela avaliação de fornecedores da Petrobras, que 

conferiu resultados de excelência em aspectos técnicos e gerenciais.

GESTÃO DE PESSOAS

Em 2010, em resposta a um dos principais desafios do setor – a escassez generalizada de mão 

de obra qualificada – a Mendes Júnior focou na consolidação da atuação da Diretoria de Recursos Hu-

manos, com ações voltadas a promover a longevidade da empresa, a competitividade dos negócios e a 

produtividade nos projetos. Dentre as principais ações empreendidas no ano estão o mapeamento do 

patrimônio humano, com atualização do cadastro de competências, aspirações e trajetória profissional;  

maximização das possibilidades de aproveitamento interno; o assessment, base para a proposição de 

ações de desenvolvimento pessoais e institucionais e o treinamento e a conscientização dos colaborado-

res em segurança do trabalho.

PERSPECTIvAS PARA 2011

A realização de grandes eventos esportivos no Brasil nos anos de 2014 e 2016 abre importantes 

oportunidades de negócios e pode gerar uma nova onda de aquecimento no setor de engenharia. A Mendes 

Júnior está preparada para participar de maneira ainda mais ativa desse momento – sua expertise, mate-

rializada em projetos como a construção da Arena Pantanal, a credenciam para isso. Também está pronta 

para participar de projetos voltados à melhoria da infraestrutura do País, apesar de o Governo Federal ter 

anunciado redução nos investimentos para 2011. 

A participação no mercado de óleo e gás continuará no foco da empresa, que está atenta às opor-

tunidades de investimentos em projetos relacionados ao pré-sal e dedicada à consolidação de sua atuação 

no mercado offshore, que apresenta boas perspectivas de contratação para os próximos anos, apesar do 

aumento da concorrência.

Buscar contratos em novos segmentos do mercado, como os ferroviário, portuário e de saneamento, 

por exemplo, também estão no centro da estratégia da Mendes Júnior para continuar trilhando o caminho 

do crescimento e contribuindo para o desenvolvimento do país. 

Em 2010, trabalhamos forte no equacionamento de demandas internas, revisamos nosso planeja-

mento estratégico à luz dos novos desafios, demos continuidade aos estudos para retomada do mercado 

externo, investimos na reestruturação de áreas e processos críticos, como o de captação, valorização e reten-

ção de profissionais. Como resultado, estamos mais fortes e preparados para superar os desafios e continuar 

oferecendo ao mercado soluções de engenharia de classe mundial. 

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio e a participação dos senhores acionistas, colaboradores e parceiros pelos re-

sultados obtidos em 2010. 

A Diretoria
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Diretores e Acionistas MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A

Examinamos as demonstrações financeiras da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A, que compre-

endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, 

do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A administração da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A é responsável pela elaboração e adequa-

da apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-

ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 

requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 

o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos sele-

cionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 

o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das de-

monstrações financeiras da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 

nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 

da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 

a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 

das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião.

OPINIÃO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A 

em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 

findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

OUTROS ASSUNTOS

DEMONSTRAÇÃO DO vALOR ADICIONADO

Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para empresas 

de grande porte, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. 

Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em 

nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às 

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Belo Horizonte, 19 de abril de 2011.

Orplan Auditores Independentes.

CRCMG S-SP 478

Pedro Alberto de Souza

Contador - CRCMG S–SP 32.234/0
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS)

ATIvOS NOTA 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 6 177.077 209.449 99.414

Contas a receber de clientes 90.815 52.740 64.374

Títulos a receber 7 115.429 122.705 136.084

Adiantamentos a fornecedores 7.519 38.437 21.813

Estoque 8 96.133 29.448 11.146

Outros ativos circulantes 21.504 14.863 10.547

Total do Ativo Circulante 508.477 467.642 343.378

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo:

  Créditos com empresas ligadas 9 7.247 3.084 2.778

  Títulos a receber 7 30.827 81.641 38.292

  Imposto de renda e contribuição social diferidos — — 11.237

  Total 38.074 84.725 52.307

Permanente

  Investimentos 10 47.341 41.421 7.375

  Imobilizado líquido 11 31.655 30.724 27.455

  Intangível 12 22.455 305 305

  Total 101.451 72.450 35.135

Total do Ativo Não Circulante 139.525 157.175 87.442

TOTAL DO ATIvO 648.002 624.817 430.820

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS)

PASSIvO E PATRIMôNIO LÍQUIDO NOTA 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos 13 35.914 1.132 6.404

Fornecedores e subempreiteiros 98.461 100.451 41.632

Salários e encargos sociais 57.743 54.005 32.154

Impostos e contribuições 12.973 19.301 12.069

Adiantamentos de clientes 8.712 31.093 28.244

Contas a pagar 1.568 2.702 3.777

Total do Ativo Circulante 215.371 208.684 124.280

NÃO CIRCULANTE

Exigível  a longo prazo:

  Empréstimos e financiamentos 13 10.000 — —

  Impostos e Contribuições 19.318 20.528 19.874

  Provisão para contingências 14 9.320 13.189 11.509

  Passivo Atuarial 3.562 4.443 —

  Adiantamentos de clientes — — 7.597

  Títulos a pagar 1.012 1.170 1.328

Total do Ativo Não Circulante 43.212 39.330 40.308

TOTAL DO PASSIvO 258.583 248.014 169.128

PATRIMôNIO LÍQUIDO

Capital social 15 235.000 235.000 179.450

 Aumento de capital — — 25.608

Reserva de lucros:

  Reserva Legal 11.022 8.336 2.344

  Reserva de lucros 132.140 120.696 44.539

  AAP – Ajuste de Avaliação Patrimonial 11.257 12.771 14.291

Total do Patrimônio Líquido 389.419 376.803 266.232

TOTAL DO PASSIvO E DO PATRIMôNIO LÍQUIDO 648.002 624.817 430.820

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS)

NOTA 2010 2009

Receita Líquida 18 1.442.006 1.269.082

Custo de serviços e empreitadas de obras (1.258.478) (1.017.503)

LUCRO BRUTO 183.528 251.579

Administrativas e gerais (98.461) (74.762)

Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (5.328) (1.141)

Resultado de equivalência patrimonial 4.990 8.444

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 84.729 184.120

Receitas (despesas) financeiras, líquidas (9.172) 4.674

LUCRO OPERACIONAL 75.557 188.794

Outras (despesas) receitas 3.206 (2.341)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 78.763 186.453

Imposto renda/contribuição social 19 (26.551) (56.157)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 52.212 130.296

Resultado líquido do exercício por ação – R$ 0,22 0,56

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMôNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009  (EM MILHARES DE REAIS)

DESCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL
AUMENTO DE 

CAPITAL
RESERvA LEGAL

ESPECIAL PARA 

DIvIDENDOS NÃO 

DISTRIBUÍDOS

RETENÇÃO DE 

LUCROS

 AJUSTE DE AvALIA-

ÇÃO PATRIMONIAL

LUCROS/PREJUÍZOS 

ACUMULADOS

TOTAL DO PATRI-

MôNIO LÍQUIDO

Saldos em 31 de dezembro de 2008 179.450 25.608 2.344 11.135 33.404 — — 251.941

Ajuste de avaliação patrimonial — — — — — 14.291 — 14.291

Saldos em 01 de janeiro de 2009 179.450 25.608 2.344 11.135 33.404 14.291 — 266.232

Integralização do aumento de capital 25.608 (25.608) — — — — — —

Realização do ajuste de avaliação 

patrimonial
— — — — — (1.520) 1.520 —

Lucro líquido do exercício — — — — — — 130.296 130.296

Reserva legal — — 5.992 — — — (5.992) —

Reserva especial p/dividendos não 

distribuídos
— — — 28.461 — — (28.461) —

Reserva para retenção de lucros — — — — 82.081 — (82.081) —

Integralização de capital 29.942 — — — (29.942) — — —

Resultados empresas participantes – SCP — — — — — — (15.282) (15.282)

Provisão passivo atuarial — — — — (4.443) — — (4.443)

Saldos em 31 de dezembro de 2009 235.000 — 8.336 39.596 81.100 12.771 — 376.803

Pagamentos de dividendos — — — (39.596) — — — (39.596)

Realização do ajuste de avaliação 

patrimonial
— — — — — (1.514) 1.514 —

Lucro líquido do exercício — — — — — — 52.212 52.212

Reserva legal — — 2.686 — — — (2.686) —

Reserva especial p/dividendos não 

distribuídos
— — — 12.760 — — (12.760) —

Reserva para retenção de lucros — — — — 38.280 — (38.280) —

Saldo em 31 de dezembro de 2010 235.000 — 11.022 12.760 119.380 11.257 — 389.419

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS)

2010 2009

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 52.212 130.296

Ajuste para reconciliar o lucro líquido do período com 
recursos provenientes de atividades operacionais:

  Depreciação 7.324 5.770

  Baixa de bens do imobilizado 2.999 2.162

  Imposto de renda e contribuição social diferidos — 11.237

  Resultado empresas participantes – SCP — (15.282)

  Provisão passivo atuarial (881) —

  Reserva lucros retidos — (29.942)

  Aumento de capital — 29.942

  Total 61.654 134.183

(Aumento) redução ativos

  Clientes 20.015 (18.336)

  Estoques (66.685) (18.302)

  Adiantamento a terceiros 30.918 (16.624)

  Outros ativos (6.641) (4.316)

  Total (22.393) (57.578)

Aumento (redução) passivos

  Fornecedores (1.990) 58.819

  Obrigações sociais 3.738 21.851

  Obrigações fiscais (14.117) 7.886

  Adiantamentos de clientes (22.381) (4.748)

  Provisão para contingências (3.869) 1.680

  Outros passivos (1.292) (1.233)

  Total (39.911) 84.255

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais (650) 160.860

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2010 2009

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos:

  Investimentos (5.920) (34.046)

  Aquisição de imobilizado (6.243) (11.835)

  Aquisição de intangível (22.150) —

  Venda de imobilizado 1.568 634

Recursos líquidos provenientes das

atividades de investimentos
(32.745) (45.247)

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamentos

  Partes relacionadas (4.163) (306)

  Pagamentos de dividendos (39.596) —

  Empréstimos e financiamento 44.782 (5.272)

Recursos líquidos provenientes das

atividades de financiamentos
 1.023 (5.578)

=  Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (32.372) 110.035

=  Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (32.372) 110.035

   Saldo de caixa + equivalente de caixa no inicio do ano 209.449 99.414

  Saldo de caixa + equivalente de caixa no final do ano 177.077 209.449
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DEMONSTRAÇÃO DO vALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.010 E 2.009 (EM MILHARES DE REAIS)

2010 2009

1 – Receitas

Receitas de serviços e de empreitadas de obras 1.565.246 1.379.734

Outras receitas 1.936 970

1.567.182 1.380.704

2 – Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos serviços e de empreitadas de obras (437.792) (642.765)

Serviços de terceiros e outras despesas operacionais (378.424) (36.776)

Outras 558 (3.245)

(815.658) (682.786)

3 - valor adicionado bruto (1 – 2) 751.524 697.918

4 - Depreciação, amortização e exaustão (10.134) (8.120)

5 - valor adicionado líquido produzido pela entidade (3 – 4) 741.389 689.798

6 - valor adicionado recebido em transferência

Resultado de equivalência patrimonial 4.990 8.444

Receitas financeiras 9.818 10.884

14.808 19.328

7 - valor adicionado total a distribuir (5 + 6) 756.198 709.126

8 - Distribuição do valor adicionado 756.198 709.126

Pessoal 407.069 307.914

Impostos, taxas e contribuições 158.194 167.844

Remuneração de capitais de terceiros 138.723 103.072

  Juros 13.939 6.380

  Aluguéis 124.784 96.692

Remuneração de capitais próprios 52.212 130.296

  Lucros retidos 52.212 130.296

2010 2009

Lucro líquido do exercício 52.212 130.296

Outros resultados abrangentes 1.514 (2.923)

  Constituição de passivo atuarial — (4.443)

  Ajuste de avaliação patrimonial 1.514 1.520

Resultado abrangente total do exercício 53.726 127.373

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIvAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTáBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM MILHARES DE REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. é uma Sociedade com sede em São Paulo, Capital, e atua 

na indústria de construções, montagens industriais e eletromecânicas, gerenciamento de empreendimentos, 

comércio, exportações, importações e outras atividades relacionadas com seu objeto principal, constantes 

do estatuto social.

2. BASES E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas contidas na Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades 

por Ações – LSA, as expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e os pronunciamentos do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 

As demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas 

para refletir o custo atribuído (deemed cost) de Maquinas, Equipamentos e Veículos na data de transição 

para as normas internacionais/CPCs. Desta forma, a Sociedade efetuou ajustes nos saldos das Demonstra-

ções Financeiras em 01/01/2009 e 31/12/2009, bem como nos saldos da Demonstração do Resultado para 

o exercício findo em 31/12/2009, para permitir a comparabilidade entre os exercícios apresentados.

3. SUMáRIO DAS PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS 

3.1. Instrumentos financeiros ativos 

A Sociedade reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 

originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do 

resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das 

partes das disposições contratuais do instrumento. 

A Sociedade baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 

expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 

financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 

financeiro são transferidos. 

Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado – um ativo financeiro é classificado pelo 

valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e designado como 

tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio 

do resultado se a Sociedade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e vendas baseadas em 

seus valores justos. Os custos da transação são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financei-

ros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor 

justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. São consideradas dessa forma, quando a 

Sociedade as possui, as aplicações financeiras, incluídas em caixa e equivalentes de caixa. 

Empréstimos e recebíveis – são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis não cota-

dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 

custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos 

pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução 

ao valor recuperável. São considerados dessa forma as contas a receber de clientes, os direitos creditórios 

e os títulos a receber. 

Os ativos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a Socie-

dade se torna parte das disposições contratuais do instrumento, em uma das quatro categorias a seguir: 

(a) ativos financeiros a valor justo por meio do resultado; (b) empréstimos e recebíveis; (c) investimentos 

mantidos até o vencimento; e (d) disponíveis para venda. A classificação do ativo financeiro em uma dessas 

categorias depende de sua natureza e finalidade. 

Os ativos financeiros sujeitos à indexação contratual ou legal são atualizados mensalmente conforme 

o índice aplicável. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos no resultado do 

exercício de acordo com o regime de competência. 

A Sociedade não efetuou operações com derivativos e/ou outros instrumentos de risco. 

Caixa e equivalentes de caixa: incluem os depósitos bancários e os títulos financeiros de alta liquidez, 

com vencimento em 90 dias ou menos e com risco irrelevante de variação de valor de mercado, sendo de-

monstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. São utilizados pela Sociedade para gerenciamento dos 

compromissos de curto prazo.

Contas a receber de clientes: referem-se a serviços executados e representam os valores estimados de 

realização. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classifica-

das no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de 

clientes são reconhecidas inicialmente pelo valor justo (correspondente ao valor faturado), diminuídas ao 

valor recuperável, quando necessário. 

Títulos a Receber: estão registrados conforme contrato.
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3.2. Investimentos 

A Sociedade detém investimento em sociedades. Esses investimentos foram avaliados pelo método de 

equivalência patrimonial, atendendo à determinação expressa do caput do art. 248 da Lei n° 6.404/76 (Lei 

das Sociedades por Ações – “LSA”), com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.941/09.

 

3.3. Imobilizado 

Nos termos do “Pronunciamento Técnico CPC n° 27 – Ativo Imobilizado” e da “Interpretação Técnica 

ICPC n° 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimen-

tos”, dos Pronunciamentos Técnicos CPCs n°s 27, 28, 37 e 43, a Sociedade verificou o valor justo do ativo 

imobilizado, tendo constatado diferença relevante em relação aos bens registrados nas contas de Máquinas, 

Equipamentos e Veículos. Logo, registrou os mesmos ao valor justo, com base em avaliações efetuadas por 

técnicos avaliadores com larga experiência na avaliação de bens desta natureza. 

Os efeitos fiscais dessa avaliação foram reconhecidos de acordo com o ICPC n° 10 e o “Pronun-

ciamento Técnico CPC n° 32 – Tributo sobre o Lucro”. Quanto aos demais itens do imobilizado, não foi 

verificada diferença substancial entre o valor contábil e o valor justo dos mesmos. 

A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração a vida útil estimada 

dos bens e o valor residual estimado dos ativos no final de sua vida útil. Quando aplicável, os gastos na reforma 

do imobilizado são incorporados ao mesmo somente se os benefícios econômicos associados aos gastos forem 

prováveis e os valores mensurados de forma confiável. Os reparos e manutenções são reconhecidos no resulta-

do quando incorridos. O valor residual ao final da vida útil e a vida útil estimada dos bens são revisados na data 

de encerramento do exercício e ajustados, se necessário. O valor residual dos itens do imobilizado é reduzido ao 

seu valor recuperável, na hipótese de valor residual exceder o valor recuperável.  

3.4. Redução ao valor recuperável dos ativos 

No fim de cada exercício, a Sociedade revisa o valor contábil de seus ativos para determinar se há 

alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável (impairment). Se 

houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante 

dessa perda, se houver, conforme critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC nº 01 – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 

3.5. Instrumentos financeiros passivos 

Todos os instrumentos financeiros passivos foram reconhecidos no balanço da Sociedade. Os passivos 

financeiros são reconhecidos a partir da data em que a Sociedade assume uma obrigação prevista em dis-

posição contratual de um instrumento financeiro. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados pelos 

seus valores justos, acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis à suas aquisições ou emis-

sões. Os passivos financeiros da Sociedade são mensurados pelo custo amortizado. Os principais passivos 

financeiros reconhecidos pela Sociedade são: Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Subempreitei-

ros, e Partes Relacionadas. 

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incor-

ridas e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado. 

Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquida-

ção é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 

andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos são classificados como passivo 

circulante, quando exigíveis em prazo de até 12 meses da data do balanço e no passivo não circulante, 

quando exigíveis em prazos superiores ao mencionado. 

Os passivos financeiros sujeitos à indexação contratual ou legal são atualizados mensalmente confor-

me o índice aplicável. Ganhos e perdas decorrentes de variações monetárias são reconhecidos no resultado 

do exercício de acordo com o regime de competência. 

3.6. Provisões 

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos 

passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor 

reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas, para liquidar a obrigação no 

final de cada período de relatório, considerando os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

3.7. Ajuste a valor presente 

Os ativos e passivos monetários de curto e longo prazos são ajustados pelo seu valor presente quando 

o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras. 

3.8. Imposto sobre a Renda (IRPJ e CSLL) 

O IRPJ e a CSLL são calculados com base na legislação vigente, considerando as adições e exclusões 

legais previstas. São constituídos débitos tributários diferidos sobre as exclusões temporárias, as quais serão 

tributadas quando cessarem as condições que atualmente afastam a tributação, contabilizados no Passivo 

não Circulante – Longo Prazo. 

O encargo com tributos (correntes e diferidos) é reconhecido no resultado, exceto quando corres-

pondem valores registrados em “Outros resultados abrangentes”, ou diretamente no patrimônio líquido; 



2726

hipótese na qual os tributos também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente 

no patrimônio líquido, respectivamente.

 

3.9. Benefícios a empregados - Previdência privada 

A Sociedade possui planos de benefícios a empregados. Em síntese: planos de aposentadoria (normal, 

antecipada, por invalidez) e pensão por morte; assistência médica e seguro de vida em grupo. 

Os compromissos atuariais com os planos de benefícios de pensão e aposentadoria são provisionados 

com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo com o método 

da unidade de crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, quando aplicável, sendo os 

custos correspondentes reconhecidos durante o período aquisitivo dos empregados. Eventuais superávits 

com planos de benefícios a empregados também são contabilizados, reconhecidos até o montante provável 

de redução nas contribuições futuras da patrocinadora para estes planos. O método da unidade de crédito 

projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade adicional de benefício, 

que é acumulada para o cômputo da obrigação final. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e 

alterações nas premissas atuariais dos planos de benefícios de pensão e aposentadoria são reconhecidos 

diretamente na Demonstração dos Resultados Abrangentes. 

Em atendimento à Deliberação CVM Nº 600, de 07/10/2009, que aprovou o Pronunciamento Técnico 

CPC nº 33, a Sociedade reconheceu os efeitos da aplicação das novas práticas contábeis nas demonstrações 

financeiras, reconhecendo os efeitos nos Resultados Abrangentes.

3.10. Reconhecimento da receita 

As receitas somente são reconhecidas quando os riscos e benefícios decorrentes da transação são 

transferidos ao contratante, o valor da receita pode ser estimado com segurança, com a probabilidade de 

que os benefícios econômicos decorrentes da transação fluam para a Sociedade. As receitas financeiras são 

reconhecidas pelo regime de competência. 

3.11. Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas na moeda do ambiente econômico no qual a So-

ciedade atua (moeda funcional). Os passivos em moeda estrangeira são inicialmente registrados à taxa 

de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. As variações cambiais são registradas na 

demonstração do resultado. Não existem ativos indexados à moeda estrangeira.

4. JULGAMENTOS, ESTIMATIvAS E PREMISSAS CONTáBEIS SIGNIFICATIvAS 

O processo de elaboração das demonstrações requer que a Administração efetue estimativa e adote 

premissas do seu melhor julgamento, baseadas na experiência e em outros fatores relevantes que afetam os 

montantes apresentados dos ativos e passivos, bem como os valores das receitas, custos e despesas. A liqui-

dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados 

nestas demonstrações financeiras. 

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas periodicamente. Os efeitos decorrentes das 

revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período de revisão das estimativas, se a revisão 

afetar apenas este período; ou também em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente 

como períodos futuros. 

5. ADOÇÃO INICIAL DOS CPCs 

Até 31 de dezembro de 2009, as demonstrações financeiras da Sociedade eram apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas complementares da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de 

dezembro de 2008 e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (BRGAAP). 

A Sociedade preparou suas demonstrações financeiras cumprindo as normas previstas nos CPCs para 

o período iniciado em 01/01/2010, como descrito em suas práticas contábeis. Para as presentes demons-

trações financeiras, o saldo de abertura considerado foi o de 01/01/2009, data da transição para os CPCs. 

Esta nota explica os principais ajustes efetuados pela Companhia para reapresentar o balanço patrimonial 

de abertura no BRGAAP em 01/01/2009 e também para o balanço patrimonial anteriormente publicado, 

preparado de acordo com o BRGAAP para o exercício findo em 31/12/2009. 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as primeiras 

apresentadas de acordo com os CPCs e foram apresentadas em conformidade com o CPC 37 e 43. A 

Companhia adotou todos os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do CPC emitidos até 31 de 

dezembro de 2010. 

Conciliação das práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras anterior-

mente apresentadas: 

Em conformidade ao “Pronunciamento Técnico CPC n° 37 – Adoção Inicial das Normas Internacio-

nais de Contabilidade”, a Sociedade apresenta a conciliação do ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado 

e resultado abrangente, dos exercícios tornados públicos anteriormente nas informações anuais referentes 

aos períodos de 01.01.2009 (data de transição) e 31.12.2009, preparados de acordo com as práticas ado-

tadas no Brasil (BRGAAP) vigentes até 31 de dezembro de 2009, considerando os CPCs vigentes em 2010:
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01/01/2009 31/12/2009

ATIvOS
BR GAAP ANTERIOR 

PUBLICADO

AJUSTE DA

TRANSIÇÃO
CPC AJUSTADO

BR GAAP ANTERIOR 

PUBLICADO

AJUSTE DA

TRANSIÇÃO
CPC AJUSTADO

CIRCULANTE:

    Caixa e equivalentes de caixa 99.414 — 99.414 209.449 — 209.449

    Contas a receber de clientes 64.374 — 64.374 52.740 — 52.740

    Títulos a receber 136.084 — 136.084 122.705 — 122.705

    Adiantamentos a fornecedores 21.813 — 21.813 38.437 — 38.437

    Estoque 11.146 — 11.146 29.448 — 29.448

    Outros ativos circulantes 10.547 — 10.547 14.863 — 14.863

Total do Ativo Circulante 343.378 — 343.378 467.642 — 467.642

NÃO CIRCULANTE:

Realizável a longo prazo:

    Créditos com empresas ligadas 2.778 — 2.778 3.084 — 3.084

    Títulos a receber 38.292 — 38.292 81.641 — 81.641

    Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.237 — 11.237 — — —

52.307 — 52.307 84.725 — 84.725

Permanente

    Investimentos 7.375 — 7.375 41.421 — 41.421

    Imobilizado líquido 13.164 14.291 27.455 17.953 12.771 30.724

    Intangível 305 — 305 305 — 305

20.844 14.291 35.135 59.679 12.771 72.450

Total do Ativo Não Circulante 73.151 14.291 87.442 144.404 12.771 157.175

TOTAL DO ATIvO 416.529 14.291 430.820 612.046 12.771 624.817
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01/01/2009 31/12/2009

PASSIvO E PATRIMôNIO LÍQUIDO
BR GAAP ANTERIOR 

PUBLICADO

AJUSTE DA

TRANSIÇÃO
CPC AJUSTADO

BR GAAP ANTERIOR 

PUBLICADO

AJUSTE DA

TRANSIÇÃO
CPC AJUSTADO

CIRCULANTE:

Empréstimos e financiamentos 6.404 — 6.404 1.132 — 1.132

Fornecedores e subempreiteiros 41.632 — 41.632 100.451 — 100.451

Salários e encargos sociais 32.154 — 32.154 54.005 — 54.005

Impostos e contribuições 12.069 — 12.069 19.301 — 19.301

Adiantamentos de clientes 28.244 — 28.244 31.093 — 31.093

Contas a pagar 3.777 — 3.777 2.702 — 2.702

Total do Passivo Circulante 124.820 — 124.820 208.684 — 208.684

NÃO CIRCULANTE:

Exigível  a longo prazo:

Empréstimos e financiamentos — — — — — —

Impostos e contribuições 19.874 — 19.874 20.528 — 20.528

Provisão para contingências 11.509 — 11.509 13.189 — 13.189

Passivo atuarial — — — — 4.443 4.443

Adiantamentos de clientes 7.597 — 7.597 — — —

Títulos a pagar 1.328 — 1.328 1.170 — 1.170

Total do passivo não circulante 40.308 — 40.308 34.887 4.443 39.330

TOTAL DO PASSIVO 169.128 — 169.128 243.571 4.443 248.014

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 179.450 — 179.450 235.000 — 235.000

Aumento de capital 25.608 — 25.608 — — —

Reserva de lucros:

Reserva Legal — — 2.344 — — 8.336

 Reserva de lucros 46.883 — 44.539 133.475 (4.443) 120.696

AAP – Ajuste de Avaliação Patrimonial — 14.291 14.291 — 12.771 12.771

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 251.941 14.291 266.232 368.475 8.328 376.803

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 416.529 14.291 430.820 612.046 12.771 624.817
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Conciliação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009

Conciliação do patrimônio líquido em 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2009

As aplicações financeiras correspondem substancialmente a investimentos remunerados às taxas que 

variaram de 100,0% a 106,0% do CDI.

6. CAIXA E EQUIvALENTES DE CAIXA

7. TÍTULOS A RECEBER (curto e longo prazos)

Referem-se principalmente, a títulos a receber de entidades governamentais.

9. PARTES RELACIONADAS

A transação entre a Sociedade e outras empresas refere-se a operações de consórcios de empresas, 

realizadas em condições consideradas pela Administração como usuais de mercado.

Os principais saldos são ativos demonstrados como segue:

8. ESTOQUE

BR GAAP 
ANTERIOR 

PUBLICADO

AJUSTE DE 
TRANSIÇÃO

CPC AJUSTADO

Receita líquida 1.269.082 — 1.269.082

Custo de serviços e empreitadas de obras (1.015.199) (2.304) (1.017.503)

Lucro bruto 253.883 (2.304) 251.579

Administrativas e gerais (74.762) — (74.762)

Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (1.141) — (1.141)

Resultado de equivalência patrimonial 8.444 — 8.444

Lucro operacional antes do resultado financeiro 186.424 (2.304) 184.120

Receitas (despesas) financeiras, líquidas (2.341) — (2.341)

Lucro antes do IRPJ e CSLL 188.757 — 186.453

Imposto de renda/Contribuição Social (56.941) 784 (56.157)

Lucro Líquido do Exercício 131.816 (1.520) 130.296

LUCRO
LÍQUIDO

PATRIMôNIO LÍQUIDO

Contas 31/12/2009 31/12/2009 01/01/2009

Saldo anteriormente publicado 131.816 368.475 251.941

Ajuste de avaliação patrimonial (1.520) 12.771 14.291

Passivo atuarial - (4.443) -

Saldos reapresentados 130.296 376.803 266.232

  DESCRIÇÃO 2010 2009

  Caixa e contas correntes bancárias 41.105 49.246

  Aplicações financeiras 135.972 160.203

  Total 177.077 209.449

  DESCRIÇÃO 2010 2009

Edificadora S/A 2.417 1.354

Outras Empresas 4.830 1.730

Total 7.247 3.084

2010 2009

Almoxarifado 25.265 28.697

Bens destinados à venda 70.868 751

96.133 29.448
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10. INvESTIMENTOS

Os investimentos estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

11. IMOBILIZADO

De acordo com o mencionado na Nota 3.3, a Sociedade verificou o valor justo do imobilizado. No seu 

conjunto, foi encontrada diferença significativa entre o valor justo e o contabilizado na conta “Máquinas, 

Equipamentos e Veículos” (item 21 do ICPC 10). Desta forma aplicou e custo atribuído (deemend cost), 

ajustando os saldos de abertura na data da transição (01/01/2009), para fins de comparação.

  DESCRIÇÃO 2010 2009

Mendes Júnior Uruguai S/A 4.670 4.863

Norte e Energia S/A 2.250 —

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 38.162 25.048

SCP Alvorada do Oeste — 7.404

Outros Investimentos 2.259 4.106

Total 47.341 41.421

       DESCRIÇÃO
Patrimônio 

Líquido
Participação 
no Capital %

valor
Investido

Mendes Júnior Uruguai S/A 4.670 100,00 4.670

Norte e Energia S/A   180.010 1,25 2.250

       Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 133.574 28,57 38.162

       Outras — 2.259
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CONTAS TERRENOS EDIFICAÇÕES
MAQ, EQUIPS E 

vEÍCULOS
OUTRAS TOTAL

Custo em 01/01/2009 (ajustado) 9 732 63.074 5.051 68.866

Inclusões 110 392 13.122 3.167 16.791

Baixas — — (2.024) (1.425) (3.449)

Ajustes — — (7.362) — (7.362)

Custo em 31/12/2009 119 1.124 66.810 6.793 74.846

Depreciações acum. em 01/01/2009 — (126) (33.413) (509) (34.048)

Depreciações — (95) (4.068) (568) (4.731)

Baixas — — 1.152 84 1.236

Depreciação acum. em 31/12/2009 (ajustada) — (221) (36.329) (993) (37.543)

Imobilizado líquido em 31/12/2009 (ajustada) 119 903 30.481 5.800 37.303

Custo em 31/12/2010 (ajustado) 119 1.124 66.810 6.793 74.846

Inclusões — 830 13.788 2.259 16.877

Baixas — (95) (17.561) (2.066) (19.722)

Custo em 31/12/2010 119 1.859 63.037 6.986 72.001

Depreciação acum. em 31/12/2009 — (221) (36.329) (993) (37.543)

Depreciações — (569) (18.528) (1.181) (20.278)

Baixas — 29 17.253 193 17.475

Depreciação acum. em 31/12/2010 — (761) (37.604) (1.981) (40.346)

Imobilizado líquido em 31/12/2010 119 1.098 25.433 5.005 31.655

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, sendo que as depreciações são calculadas pelo método linear.
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12. INTANGívEL

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONTAS
DIREITOS 

MINERáRIOS 
SOFTwARE TOTAL

Custo em 01/01/2009 (ajustado) — 305 305

Aquisições — — —

Custo em 31/12/2009 — 305 305

Aquisições 22.150 — 22.150

Custo em 31/12/2010 22.150 305 22.455

DESCRIÇÃO 2010 2009

Em moeda nacional

  Capital de giro 45.914 1.132

Parcela a curto prazo 35.914 1.132

Parcela a longo prazo 10.000 —

2010 2009

Trabalhistas 6.425 9.425

Cíveis 1.402 2.271

Tributárias 1.493 1.493

Total 9.320 13.189

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por avais e notas promissórias, a parcela do longo 

prazo tem vencimento para 18/05/2012.

A Sociedade ainda é parte em outras ações judiciais e administrativas para as quais a expectativa 

de perda é possível. Neste contexto, a Administração, lastreada na avaliação de seus consultores jurídicos, 

não constituiu provisão para eventuais perdas. Baseada nestas avaliações, a Sociedade considera ter sóli-

do embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a sua defesa. A necessidade 

da constituição de provisão é analisada periodicamente.

14. PASSIvOS CONTINGENTES

A Sociedade respaldada em pareceres de seus advogados efetuou provisão para contingências:

15. CAPITAL SOCIAL E DIvIDENDOS:

O capital social é de R$235.000 divididos em 205.058.000 ações ordinárias nominativas, sem 

valor nominal.

Aos acionistas é garantido um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício ajustado de 

acordo com a legislação em vigor.

A proposta da Administração à Assembléia Geral Ordinária é para que seja constituída Reserva 

Especial para Dividendos não Distribuídos, no valor de R$12.760, nos termos do artigo 202, parágrafos 

4º e 5º da Lei nº 6.404/76.

16. PREvIDÊNCIA COMPLEMENTAR:

Os valores dos passivos relativos à previdência complementar são os seguintes:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Obrigações de longo prazo (880) 4.443 — 

Obrigações de curto prazo — — — 

Total (880) 4.443 — 

A Sociedade, em conjunto com outras empresas do Grupo Mendes Júnior, é patrocinadora da MEN-

DESPREV – Sociedade Previdenciária, entidade fechada de previdência complementar, estabelecida sob a 

forma de sociedade civil de caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e 

financeira, e constituída com o objetivo de assegurar aos seus beneficiários o complemento dos proventos 

de aposentadoria e pensão. 

A Mendesprev adota dois planos de benefícios: Plano CD de Benefícios e o Plano Misto de Bene-

fícios. O Plano CD de Benefícios é estruturado na modalidade de Contribuição Definida, em que o valor 

dos benefícios são ajustados ao Saldo de Conta mantido em favor do Participante, inclusive na fase de 

percepção dos benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores portados e os 



4140

benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores portados e os benefícios pagos; 

e o Plano Misto de Benefícios que se trata de um plano misto composto de duas partes: uma que é con-

tribuição definida (fase de acumulação de recursos na atividade) e outra de benefício definido (fase de 

recebimento de benefícios). 

16.1. PLANO CD DE BENEFÍCIOS

O Plano CD de Benefícios, administrado pela MENDESPREV, é estruturado na modalidade de Con-

tribuição Definida. Em 31 de dezembro de 2010, a Mendesprev possuía no plano CD de Benefícios 224 

participantes ativos, e não existia participantes assistidos e pensionistas, considerando que as adesões ao 

plano ocorreram em 2010. 

16.1.1. PLANO DE CUSTEIO 

As contribuições dos Participantes Ativos e Autopatrocinados compreendem: 

a) Contribuição Normal: de caráter obrigatório e mensal, correspondente a um percentual escolhido pelo 

Participante de 2% (dois por cento) a 7% (sete por cento) do seu Salário de Participação. 

b) Contribuição Extraordinária: de caráter opcional e eventual, corresponde ao valor escolhido pelo Partici-

pante Ativo e Autopatrocinado de acordo com sua conveniência. 

As contribuições da Patrocinadora compreendem: 

a) Contribuição Normal: efetuada mensalmente, corresponde a 2% (dois por cento) do Salário de Participação. 

b) Contribuição Extraordinária: esporádica, voluntária, destinada a reforçar o Saldo de Conta do Partici-

pante Ativo. 

As despesas administrativas são custeadas pela Patrocinadora, pelos Participantes Autopatrocinados, 

optantes pelo Benefício Proporcional Diferido e Assistidos, na forma estabelecida pelo Atuário. 

16.1.2. BENEFÍCIOS 

Os benefícios assegurados pelo Plano CD de Benefícios são os seguintes: 

a) Aposentadoria; 

b) Aposentadoria por Invalidez; 

c) Pensão por Morte; 

d) Benefício Proporcional Diferido; 

e) Abono Anual. 

O valor mensal do benefício de aposentadoria é obtido na data do seu requerimento, calculado por 

equivalência atuarial, com base no Saldo de Conta e nas faixas etárias do Participante e seus beneficiários. 

Os benefícios são recalculados, anualmente, no mês de novembro, com base nas características etárias do 

Assistido, de seus beneficiários e do Saldo de Conta remanescente da Conta Individual de Benefício Concedido. 

Para fins de atendimento à CPC nº 33, a contabilização dos compromissos para esta modalidade 

de Plano é apurada através do montante das contribuições da patrocinadora vertidas ao Plano durante o 

exercício de 2010, não sendo necessário o cálculo das obrigações atuariais. 

16.2. PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS 

Em 31 de dezembro de 2010, a Mendesprev possuía no Plano Misto de Benefícios 217 participantes 

Ativos, 62 participantes Diferidos, 40 participantes Aposentados (em 31 de dezembro de 2009: 227 partici-

pantes Ativos, 04 participantes Diferidos, 44 participantes Aposentados). 

O Plano Misto de Benefícios é composto de duas partes: uma de contribuição definida e outra de 

benefício definido, não sendo mais admitida adesões ao plano. 

16.2.1. PLANO DE CUSTEIO 

Os benefícios oferecidos pelo Plano serão custeados por meio de: 

a) Contribuições dos Participantes Ativos e Autopatrocinados: de caráter obrigatório e mensal, cor-

respondente a 7,5% (sete e meio por cento) da parcela do Salário de Participação que exceder a 20 

Salários Unitários; 

b) Contribuição das Patrocinadoras: igual a 100% (cem por cento) da contribuição efetuada pelo 

participante; 

c) Receitas de aplicações do patrimônio; 

d) Dotações, doações, subvenções, legados, rendas e outros pagamentos de qualquer natureza. 

As despesas administrativas serão custeadas por recursos oriundos dos participantes e da pa-

trocinadora. 

16.2.2. BENEFÍCIOS DO PLANO 

Os benefícios do plano são os seguintes: 

a) Aposentadoria Normal: terá direito ao benefício de aposentadoria normal o participante que preencher as 

seguintes condições: idade mínima de 60 anos e mínimo de 5 anos de participação no Plano. 

b) Aposentadoria Antecipada: a elegibilidade ao benefício de aposentadoria antecipada começará quan-
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do o participante preencher as seguintes condições: idade mínima de 55 anos e mínimo de 5 anos de 

participação no Plano. 

c) Aposentadoria por Invalidez: para a aposentadoria por Invalidez, o participante deve ter a sua invalidez 

atestada por um médico clínico ou perito credenciado pela MENDESPREV Sociedade Previdenciária. 

d) Pensão por Morte: a elegibilidade para a pensão por morte é o falecimento do participante ou do assistido: 

d.1) Morte de participante antes do gozo de aposentadoria: sobre o valor que o participante teria 

direito a receber caso tivesse se aposentado por invalidez, é aplicado percentual definido no Regula-

mento do Plano de acordo com o número de dependentes, acrescido da transformação do Saldo de 

Conta de acordo com as normas atuariais. 

d.2) Morte de participante assistido: aplicação de percentual definido do Regulamento do Plano, de 

acordo com o número de dependentes, sobre o benefício percebido na data do falecimento.

Os benefícios mensais previstos no Regulamento do Plano Misto são reajustados anualmente no mês 

da data base da patrocinadora, de acordo com a variação do INPC. Os dados cadastrais possuem data-base 

em 31/12/2010. A seguir, o resumo dos dados da Sociedade:

Participantes Ativos

Frequência de participantes 217

Idade média (em anos) 49

Folha de salários de participação mensal 1.701

Salário de participação médio 8
EvOLUÇÃO DO vALOR JUSTO DOS ATIvOS

Valor justo dos ativos ao início do ano 76.349 

Benefícios pagos durante o exercício (2.863) 

Contribuições de participante vertidas durante o exercício 912 

Contribuições do empregador vertidas durante o exercício 1.748 

Rendimento efetivo dos ativos no ano (14.615) 

Valor justo dos ativos ao final do ano 61.531 

Participantes Diferidos

Frequência de participantes 62

Idade média (em anos) 45

Folha de salários de participação mensal 115

Salário de participação médio 2

Participantes Aposentados

Frequência de participantes 40

Idade média (em anos) 64

Folha de salários de participação mensal 220

Salário de participação médio 7

CONCILIAÇÃO DOS (ATIvOS) E PASSIvOS RECONHECIDOS 31/12/2010 31/12/2009

Obrigações atuariais 81.974 80.792

Valor justo dos ativos do plano 61.531 76.349

Valor presente das obrigações a descoberto 20.443 4.443

Perda ou (ganhos) atuariais 16.880 —

Passivo (ativo) atuarial líquido total reconhecido 3.563 4.443

Passivo (ativo) atuarial provisionado no Balanço 4.443 —

Passivo (ativo) (880) 4.443

A Sociedade reconheceu em 2009 uma obrigação atuarial no montante de R$4.443 como forma 

de garantir o pagamento dos compromissos do plano na sua totalidade, dentro das regras da Deliberação 

CVM 600. Para o exercício de 2010, conforme Parecer Atuarial, houve um Ativo no montante de R$880. A 

movimentação do valor justo do plano de benefícios nos períodos apresentados é o seguinte:

A movimentação do valor referente à obrigação do benefício definido durante o exercício é demons-

trada a seguir:
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EvOLUÇÃO DO vALOR PRESENTE DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS 

Valor das obrigações atuariais ao início do ano 80.792 

Custo do serviço corrente bruto (com juros) 1.458 

Juros sobre obrigação atuarial 8.129 

Benefícios pagos no ano (2.863) 

(Ganhos)/Perdas Atuariais (5.542) 

Valor das obrigações atuariais avaliadas ao final do ano 81.974 

Para o ano de 2011, os valores a serem pagos foram projetados em decorrência das variações atua-

riais e deverão ser os seguintes:

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

16.3. PREMISSAS UTILIZADAS PARA O CáLCULO DO PASSIvO E DAS PROJEÇÕES 

As premissas e métodos adotados foram aquelas requeridas pelos padrões da CPC 33 e Deliberação 

CVM 600. Como exigido pelas regras da norma, foi adotado o método da Unidade de Crédito Projetada 

para calcular todas as obrigações atuariais.

16.4. POLÍTICA CONTáBIL PARA O RECONHECIMENTO DOS GANHOS/PERDAS ATUARIAIS

As premissas e métodos adotados foram aquelas requeridas pelos padrões da CPC 33 e Deliberação 

CVM 600. Como exigido pelas regras da norma, foi adotado o método da Unidade de Crédito Projetada 

para calcular todas as obrigações atuariais.

17. SEGUROS

É política da Sociedade manter cobertura de seguros para bens do imobilizado, responsabilidade 

civil e risco de engenharia, em montante considerado suficiente para suprir qualquer perda que vier a sofrer 

frente aos riscos envolvidos.

18. RECEITA LÍQUIDA

A reconciliação da receita bruta para a receita líquida é como segue:

DESPESA A RECONHECER NA DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS 

31/12/2010 31/12/2011

Custo do serviço corrente (com juros) 1.458 1.699

Contribuições esperadas de participante (912) (1.230)

Custo de juros sobre as obrigações atuariais 8.130 8.236

Rendimento esperado dos ativos (7.808) (6.266)

Amortização referente ao custo de serviço passado - 789

Despesa a ser reconhecida pelo empregador no exercício 868 3.228

Contribuições do empregador referente a custeio de plano (1.748) (1.230)

Total da despesa (receita) adicional a reconhecer (880) 1.998

ECONôMICAS E FINANCEIRAS 2009 2010

Taxa de desconto atuarial – real 6,00% a.a. 6,00% a.a. 

Taxa de desconto atuarial – nominal 10,24% a.a. 10,24% a.a. 

Taxa de retorno esperado dos ativos – real 6,00% a.a. 6,00% a.a. 

Taxa de retorno esperado dos ativos – nominal 10,24% a.a. 10,24% a.a. 

Taxa de crescimento salarial – nominal 4,52% a.a. 4,52% a.a. 

Taxa de crescimento dos benefícios – nominal 4,00% 4,00% 

Inflação projetada 4,00% 4,00% 

Fator de capacidade 100,00% 100,00% 

2010 2009

Receita Bruta de Vendas e/ou serviços 1.565.246 1.379.734

Deduções das receitas brutas (123.340) (110.652)

1.442.006 1.269.082
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19. IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A conciliação das despesas e receitas de imposto de renda e contribuição social da sociedade e o 

produto da alíquota vigente sobre o lucro antes do IR e da CSLL são demonstrados a seguir:

2010 2009

Lucro antes do IR e da CSLL 78.763 186.453

Ajuste participação SCP — (27.941)

78.763 158.512

Alíquota 34% 34%

IR/CSLL pela alíquota fiscal (26.779) (53.894)

Ajustes para refletir a alíquota efetiva

   Equivalência patrimonial 1.697 2.871

   Lucro diferido entidades governamentais 271 (3.499)

   Outras exclusões (adições) 546 1.932

   Ajustes decorrentes da Lei 11.941 e MP470 148 178

IR/CSLL diferidos

   Tributos diferidos CPC—27 780 784

   Provisão para perdas (45) (45)

   Provisão para contingências (3.169) (4.484)

IR/CSLL no resultado do exercício (26.551) (56.157)



4948



5150

FINANCIAL STATEMENTS wITH THE 

INDEPENDENT AUDITORS’ OPINION

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.

DECEMBER 31, 2010 AND 2009



5352

MANAGEMENT REPORT

Dear Shareholders,

In accordance with applicable law we would like to submit to your appreciation the Balance Sheet and 

other Financial Statements pertaining to Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. for the fiscal year 2010, 

together with the Independent Auditors’ Opinion.

AN ANALySIS OF THE MACROECONOMIC ENvIRONMENT

Challenging. If it can be defined in one word, that is the one that best defines the year 2010 for 

most of the engineering market, Mendes Júnior included. As a counterpoint to the 11.6% growth in the civil 

construction Gross Domestic Product, the company faced a scenario that was remarkable for factors such as 

increased competition, revised investments and public and private projects, and rising interest rates, besides 

the difficulties in finding qualified professionals in the market. 

Although the scenario may look less promising in the short term, Mendes Júnior remains alert and 

ready to take the lead as regards opportunities related to the pressing needs to improve the country’s infras-

tructure and speed up the preparations to host the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games, as these 

are segments where it is recognized for its technical and managerial excellence.

To face such a scenario the company took advantage of the year 2010 to reposition itself and remain 

on its path towards growth, despite its being intrinsic at this first stage. Therefore, it has focused on the 

continuous development of world-class engineering solutions, on its quest for new business opportunities, 

on enhancing its integrated management system, and also on people management. 

ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE

Through flexibility and strategic vision, Mendes Júnior managed to overcome great challenges and 

consolidate itself in the country’s Central, North and Northeast markets. It managed to win important pro-

jects such as the integration of the Valec Ferrovia de Integração Oeste Leste (Valec West East integration 

railway system) railway spur line and the building of Arena Pantanal, one of the stadiums for the 2014 World 

Cup, thus proving its capacity to change paths and to put into practice measures that minimize business risks, 

such as project and field of action diversification. 

On the economic-financial front, the company performed well as regards operational revenues, as 

it grew 13.45% compared to the previous year. However, net income from revenues did not accompany 
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this movement. The main internal factors that led to such a result were higher administration expenses 

due to the restructuring of the Commercial area, and increased operational costs that were mainly due to 

wage adjustments brought about by a more active labor market. Furthermore, we must add the political-

-electoral agenda, which led to delays and postponements in solving outstanding contractual issues with 

public-sector customers.

INTEGRATED MANAGEMENT SySTEM

The Mendes Júnior Integrated Management System, which deals with services and customer service 

quality, respect for the environment, its collaborators’ safety and health, and social responsibility, was re-

-accredited in 2010.  The audit carried out by Bureau Veritas Certification (BVC) attested to the company’s 

commitment to improve its processes continuously. 

The company not only maintained its level A accreditation in the Brazilian Habitat Quality and Pro-

ductivity Program (PBQP-H) but also underwent an assessment by Petrobras suppliers that attested to its 

excellent results in technical and managerial aspects.

PEOPLE MANAGEMENT

In 2010, as a response to one of the main challenges the sector faces – a general labor shorta-

ge – Mendes Júnior focused on consolidating the actions of its Human Resources Directorship through 

actions aimed at promoting company longevity, business competitiveness and project productivity. Among 

the main actions undertaken along the year we should mention the mapping of human capital, which 

updated records as regards competencies, aspirations and professional paths; maximized the possibilities 

of in-company advancement; and carried out assessments as a basis to propose personal and institutional 

development actions while training collaborators and making them aware of work safety guidelines.

PERSPECTIvES FOR 2011

The great sports events that will be held in Brazil in 2014 in 2016 will open up important business 

opportunities and can generate a new wave of activities in the engineering sector.  Mendes Júnior is ready to 

play an even more active role in this scenario – its expertise, materialized in projects such as building Arena 

Pantanal, accredit it for the part. It is also ready to take part in projects aimed at improving the Country’s 

infrastructure, despite the Federal Government’s having announced it is cutting back on investments in 2011. 

The company will maintain its focus on the oil and gas markets, and it remains alert to investment op-

portunities related to the pre-salt while also dedicating itself to consolidating its actions in the offshore ma-

rket, which presents good perspectives for contracts for the coming years, despite the increased competition.

The quest for contracts in new market segments such as railways, harbors and sanitation, for example, 

also stand at the core of the Mendes Júnior strategy to keep moving along the path of growth and to con-

tribute to the development of the country. 

In 2010 we worked hard to equate internal demands, we revised our strategic planning vis-à-vis the 

new challenges we faced, we continued our studies to return to foreign markets, and we invested in restruc-

turing critical areas and processes such as hiring, valuing and retaining professionals. As a result, we find 

ourselves stronger and ready to overcome challenges while still offering world-class engineering solutions 

to the market. 

THANk yOU

We would like to thank our shareholders, collaborators and partners for their support and participa-

tion in the results we achieved in 2010. 

The Board of Directors
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INDEPENDENT AUDITORS’ OPINION ON FINANCIAL STATEMENTS

To The Board of Directors and Shareholders MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A

We have audited the financial statements of Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A encompassing 

the balance sheet as of December 31, 2010, and the related statement of income, statement of comprehen-

sive income, statement of change in net equity, and cash flows for the year then ended, as well as a summary 

of the main accounting practices and further explanatory notes.

THE RESPONSIBILITy OF COMPANy MANAGEMENT AS REGARDS THE FINANCIAL STATEMENTS

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A management is responsible for preparing and appropriately 

presenting these financial statements in accordance with the accounting practices adopted in Brazil and for 

the internal controls it deemed necessary to allow these financial statements to be prepared free of material 

misstatement, no matter whether they were caused by fraud or by error.

THE RESPONSIBILITy OF THE INDEPENDENT AUDITORS

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit, which was 

carried out in accordance with Brazilian and international audit standards. Such standards require the auditors 

to meet ethical demands and that the audit be planned and carried out to obtain reasonable assurance about 

whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit involves carrying out selected procedures to obtain evidence as regards amounts and 

disclosures presented in the financial statements. The selected procedures depend on the auditors’ judg-

ment and include an assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, no 

matter whether they were caused by fraud or by error. On assessing risks, auditors will take into account 

the relevant internal controls that ensure preparing and appropriately presenting the company’s financial 

statements to plan audit procedures that will be appropriate under the circumstances, though not to ex-

press an opinion about how effective the company’s internal controls are. An audit also includes assessing 

the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the 

overall financial statement presentation as a whole.

We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

OPINION

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 

worth and the financial position of Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A as of December 31, 2010, and 

the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in conformity with accounting prin-

ciples generally accepted in Brazil.

OTHER MATTERS

vALUE ADDED STATEMENT

We have also examined the value added statement (VAS) for the year ended on December 31, 2010, 

whose presentation is required by Brazilian corporate law for large companies and as supplementary infor-

mation by the IFRS that are not required to present VAS. This statement was subjected to the same auditing 

procedures previously described, and it is our opinion that they are appropriately presented, in all material 

respects, as regards the financial statements taken as a whole.

Belo Horizonte, April 19, 2011.

Orplan Auditores Independentes.

CRCMG S-SP 478

Pedro Alberto de Souza

Accountant - CRCMG S–SP 32.234/0
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BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

ASSETS NOTE 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

CURRENT:

Cash and cash equivalents 6 177,077 209,449 99,414

Accounts receivable from customers 90,815 52,740 64,374

Notes receivable 7 115,429 122,705 136,084

Advances to suppliers 7,519 38,437 21,813

Inventories 8 96,133 29,448 11,146

Others current assets 21,504 14,863 10,547

Total Current Assets 508,477 467,642 343,378

NON CURRENT:

Long term realization:

Related parties 9 7,247 3,084 2,778

Notes receivable 7 30,827 81,641 38,292

Deferred income tax and social contribution — — 11,237

  Total 38,074 84,725 52,307

Permanent assets

    Investments 10 47,341 41,421 7,375

    Net fixed assets 11 31,655 30,724 27,455

    Intangible assets 12 22,455 305 305

  Total 101,451 72,450 35,135

Total Non-current Assets 139,525 157,175 87,442

TOTAL ASSETS 648,002 624,817 430,820

The explanatory notes are part of the financial statements.
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BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

LIABILITIES AND NET EQUITy NOTE 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

CURRENT: 

Loans and financing 13 35,914 1,132 6,404

Suppliers and subcontractors 98,461 100,451 41,632

Payroll and payroll taxes 57,743 54,005 32,154

Taxes and contributions 12,973 19,301 12,069

Advances from customers 8,712 31,093 28,244

Accounts payable 1,568 2,702 3,777

Total Current Liabilities 215,371 208,684 124,280

NON-CURRENT:

Long-term liabilities:

    Loans and financing 13 10,000 — —

    Taxes and contributions 19,318 20,528 19,874

    Provision for contingencies 14 9,320 13,189 11,509

    Actuarial Liabilities 3,562 4,443 —

    Advances from customers — — 7,597

    Accounts payable 1,012 1,170 1,328

Total Non-current Liabilities 43,212 39,330 40,308

TOTAL LIABILITIES 258,583 248,014 169,128

NET EQUITy

Capital stock 15 235,000 235,000 179,450

Capital increase — — 25,608

Profit reserves:

    Statutory Reserve 11,022 8,336 2,344

    Revenue Reserves 132,140 120,696 44,539

    AAP – Equity Assessment Adjustment 11,257 12,771 14,291

TOTAL NET EQUITy 389,419 376,803 266,232

TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITy 648,002 624,817 430,820

The explanatory notes are part of the financial statements.
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STATEMENT OF INCOME AS OF DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

NOTA 2010 2009

Net Operating Income 18 1,442,006 1,269,082

Cost of services and piecework income (1,258,478) (1,017,503)

GROSS INCOME 183,528 251,579

Administrative and general (98,461) (74,762)

Other net operating revenues (expenses) (5,328) (1,141)

Equity equivalence result 4,990 8,444

OPERATING PROFIT BEFORE FINANCIAL RESULT 84,729 184,120

Net financial income (expenses) (9,172) 4,674

OPERATING INCOME 75,557 188,794

Other income (expenses) 3,206 (2,341)

NET PROFIT BEFORE INCOME TAX AND SOCIAL CONTRIBUTION 78,763 186,453

Income tax / social contribution 19 (26,551) (56,157)

NET PROFIT FOR THE yEAR 52,212 130,296

Fiscal year net income per share – R$ 0.22 0.56

The explanatory notes are part of the financial statements 
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STATEMENT OF CHANGES IN NET EQUITy 

AS OF DECEMBER 31, 2010 E 2009 (IN THOUSAND REAIS)

DESCRIPTION CAPITAL STOCk
CAPITAL

INCREASE

STATUTORy 

RESERvE

SPECIAL FOR 
NON-DISTRIBUTED 

DIvIDENDS

RETAINED
EARNINGS

 EQUITy
ASSESSMENT
ADJUSTMENT

ACCUMULATED 

PROFIT/LOSS
TOTAL NET EQUITy

Balances on December 31, 2008 179,450 25,608 2,344 11,135 33,404 — — 251,941

Equity assessment adjustment — — — — — 14,291 — 14,291

Balances on January 01, 2009 179,450 25,608 2,344 11,135 33,404 14,291 — 266,232

Capital increase subscription 25,608 (25,608) — — — — — —

Equity assessment adjustment under-

taken
— — — — — (1,520) 1,520 —

Net profit for the year — — — — — — 130,296 130,296

Statutory reserve — — 5,992 — — — (5,992) —

Special reserve for non-distributed 

dividends
— — — 28,461 — — (28,461) —

Reserve for retained earnings — — — — 82,081 — (82,081) —

Capital subscription 29,942 — — — (29,942) — — —

Results for participating companies – SCP — — — — — — (15,282) (15,282)

Actuarial liabilities provision — — — — (4,443) — — (4,443)

Balances on December 31, 2009 235,000 — 8,336 39,596 81,100 12,771 — 376,803

Paid dividends — — — (39,596) — — — (39,596)

Equity assessment adjustment under-

taken
— — — — — (1,514) 1,514 —

Net income for the year — — — — — — 52,212 52,212

Statutory reserve — — 2,686 — — — (2,686) —

Special reserve for non-paid dividends — — — 12,760 — — (12,760) —

Earnings retention reserve — — — — 38,280 — (38,280) —

Balance on December 31, 2010 235,000 — 11,022 12,760 119,380 11,257 — 389,419

The explanatory notes are part of the financial statements. 
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STATEMENT OF CASH FLOwS AS OF DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

2010 2009

Cash flows of operating activities 

Net profit / (loss) for the year 52,212 130,296

Adjustment to reconcile net profit from the years with resources 

stemming from operational activities:

     Depreciation 7,324 5,770

     Fixed asset write-off 2,999 2,162

     Deferred income tax and social contribution — 11,237

     Results for participating companies - SCP — (15,282)

     Actuarial liabilities provision (881) —

     Reserve for retained earnings — (29,942)

     Capital increase — 29,942

  Total 61,654 134,183

(Increase) reduction in assets

Customers 20,015 (18,336)

  Inventories (66,685) (18,302)

  Advance to third-parties 30,918 (16,624)

  Other assets (6,641) (4,316)

  Total (22,393) (57,578)

Increase (reduction) in liabilities

Suppliers (1,990) 58,819

Social obligations 3,738 21,851

Fiscal obligations (14,117) 7,886

Advances from customers (22,381) (4,748)

Provision for contingencies (3,869) 1,680

Other liabilities (1,292) (1,233)

  Total (39,911) 84,255

Net income from operating activities (650) 160,860

2010 2009

Cash flow used in investment activities:

     Investments (5,920) (34,046)

     Fixed-asset acquisition (6,243) (11,835)

     Intangibles acquisition (22,150) —

     Fixed-assets write-off 1,568 634

Net income from investment activities (32,745) (45,247)

Cash flow used in financing activities

     Related parties (4,163) (306)

     Dividends paid (39,596) —

     Loans and financing 44,782 (5,272)

Net income from financing activities  1,023 (5,578)

= Increase (decrease) in cash and cash equivalents (32,372) 110,035

= Increase (decrease) in cash and cash equivalents (32,372) 110,035

     Opening balance + cash equivalents 209,449 99,414

     Final balance + cash equivalents 177,077 209,449

The explanatory notes are part of the financial statements. 
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vALUE ADDED STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

STATEMENT OF COMPREHENSIvE INCOME

AS OF DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

2010 2009

1 - Revenues

Services revenue and piecework income 1,565,246 1,379,734

Other revenues 1,936 970

1,567,182 1,380,704

2 - Input from third parties

Cost of services and piecework (437,792) (642,765)

Outsourced services and other operating expenses (378,424) (36,776)

Others 558 (3,245)

(815,658) (682,786)

3 - Gross value added (1 – 2) 751,524 697,918

4 - Depreciation, amortization and depletion (10,134) (8,120)

5 - Net value added produced by company (3 – 4) 741,389 689,798

6 - value added received from transfer 

Equity equivalence result 4,990 8,444

Financial income 9,818 10,884

14,808 19,328

7 - Total value added to be distributed (5 + 6) 756,198 709,126

8 - value added distributed 756,198 709,126

Employees 407,069 307,914

Taxes and contributions 158,194 167,844

Interest on third-party capital 138,723 103,072

  Interest 13,939 6,380

   Rent 124,784 96,692

Interest on own capital 52,212 130,296

  Retained earnings 52,212 130,296

2010 2009

Net profit for the year 52,212 130,296

Other comprehensive income 1,514 (2,923)

  Actuarial liabilities makeup — (4,443)

  Equity assessment adjustment 1,514 1,520

Total comprehensive income for the year 53,726 127,373

The explanatory notes are part of the financial statements. 

The explanatory notes are part of the financial statements.
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EXPLANATORy NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE yEARS

ENDED ON DECEMBER 31, 2010 AND 2009 (IN THOUSAND REAIS)

1. OPERATIONAL CONTEXT:

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. is a Corporation headquartered in São Paulo, capital of 

the State of São Paulo. It operates in the field of construction, industrial and electromechanical assemblies, 

venture management, trade, export, import and other activities related to its main object, as described in 

its by-laws.

2. FINANCIAL STATEMENTS BASES AND PRESENTATION 

The financial statements were prepared in compliance with the accounting practices adopted in Brazil, 

which encompass the guidelines in Law nr 6,404/76 – Shareholding Corporation Law – LSA, those publi-

shed by the Securities Commission (“CVM”), and the pronouncements by the Accounting Pronouncements 

Commission (“CPC”). 

The statements were prepared taking into account historic cost as a basis, and they were adjusted to 

reflect the deemed cost of Machinery, Equipment and Vehicles on the date of the transition to international/

CPC guidelines. Thus, the Corporation made adjustments to the balances in the Financial Statements dated 

January 1, 2009 and December 31, 2009, as well as to the balances of the Statement of Income for the year 

ending December 31, 2009, thus making it possible to compare the years presented.

3. A SUMMARy OF THE MAIN ACCOUNTING PRACTICES 

3.1. Financial instruments assets 

The Corporation recognizes the loans, receivables and deposits initially on the date they were origi-

nated. All other financial assets (including assets designated by their fair value by results) are initially recog-

nized on the date of the negotiation when the Corporation becomes one of the parties in the instrument’s 

contractual clauses. 

The Corporation writes off a financial asset either when the contractual rights to the asset’s cash 

flows  expire or when it transfers the right to receive the contractual cash flows on a financial asset in which, 

essentially, all risks and benefits of owning the financial asset are transferred. 

Financial instruments at fair value through results – a financial asset is classified by its fair value by re-

sults if it is classified as being kept to be negotiated and designated as such at the time of initial recognition. 

Financial assets are designated by their fair value by results if the Corporation manages such investments 

and makes purchase and sell decisions based on their fair values.  Transactions costs are recognized in the 

results as having been incurred. Financial assets registered by their fair value by results are measured ac-

cording to fair value, and changes to these assets’ fair value are recognized in the results for the fiscal year. 

When the Corporation owns them, the following are recognized as such: financial investments included in 

cash and cash equivalents. 

Loans and receivables – these are financial assets with fixed or calculated payments that are not quo-

ted on the asset market. Such assets are initially recognized by fair value plus any attributable transactional 

costs. After initial acknowledgement, the loans and receivables are measured by amortized cost through 

the effective interest method, minus any losses due to recoverable value reduction. This is the way accounts 

receivable from customers, credits due and securities receivable are accounted for. 

Financial assets are classified at the moment they are initially recognized, when the Corporation 

becomes part of the instrument’s contractual clauses, in one of the four following categories: (a) financial 

assets at fair value through results; (b) loans and receivables; (c) investments to due date; and (d) available 

for sale. A financial asset’s classification into one of these categories depends on its nature and objective. 

Financial assets subject to either contractual or legal indexing are updated monthly according to the 

applicable index. Gains and losses accrued from monetary variations are recognized at fiscal year end on 

an accrual basis. 

The Corporation did not operate with derivatives and/or any other instruments of risk. 

Cash and cash equivalents: These include bank deposits and high liquidity financial paper due in 

90 or less days and whose risk is irrelevant as regards market value variation, and they are accounted for at 

cost plus interest earned. They are used by the Corporation to manage short-term commitments.

Accounts receivable form customers: They refer to services rendered and represent estimated 

amounts. If the deadline for receipt is equivalent to one year or less, accounts receivable are accounted for in 

current accounts. If the opposite is true, they are accounted for in non-current accounts. Accounts receivable 

form customers are initially recognized at fair value (corresponding to the invoiced amount), decreased to 

the recoverable amount, when necessary.

Notes receivable: recorded according to contract.

3.2. Investments 

The Corporation has investments in other corporations. Such investments have been valued by the 

equity equivalence method, as put forth in the caput of article 248 of Law nr 6,404/76 (Shareholding Cor-

poration Law – “LSA”), as specified in Law nr 11,941/09. 
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3.3. Fixed assets

As per the terms of “Technical Pronouncement CPC nr 27 – Fixed Assets” and of “Technical Interpre-

tation ICPC nr 10 – Interpretation about Initial Application to Fixed Assets and to Property for Investment”, 

of Technical Pronouncements CPCs nrs 27, 28, 37 and 43, the Corporation checked the fair value of the 

fixed asset and found a relevant difference as regards the assets registered in the Machinery, Equipment and 

Vehicles accounts. Therefore, it registered them at fair value based on assessments carried out by assessment 

experts with great experience at assessing such assets. 

The fiscal effects of such an assessment were recognized according to ICPC nr 10 and to “Technical 

Pronouncement CPC nr 32 – Tax on Profits”. As regards the other fixed assets, there was no substantial 

difference between their accounting value and their fair value.

Depreciation is calculated by the straight-line method at rates that take into account the estimated 

economic life cycle of the assets and the estimated residual value of the assets at the end of their economic 

life cycle. When applicable, expenses for refurbishing fixed assets are incorporated into them, but only if there 

are probable economic benefits associated to the expenses and if the value can be reliably measured. If they 

are carried out, maintenance and repairs are recognized in the results. The net book value at the end of the 

economic life cycle and the estimated economic life cycle of the assets are reviewed at the end of the fiscal 

year and then adjusted, if necessary. The net book value of fixed assets items is reduced to its recoverable 

value, should the net book value exceed recoverable value. 

3.4. Asset impairment 

At the end of the fiscal year, the Corporation reviews the book value of its assets to determine if there 

is any indication that such assets have suffered losses due to impairment. Should there be any indication this 

is so, the asset’s recoverable amount is estimated, enabling the amount of its loss, should there be any, to 

be measured according to the criteria defined by Technical Pronouncement CPC nr 01 – Asset Impairment. 

Losses due to asset impairment are immediately recognized in the financial statements. 

3.5. Financial liability instruments 

All financial liability instruments were recognized in the Corporation’s balance sheet. Financial lia-

bilities are recognized on the date the Corporation commits itself to an obligation set forth in a financial 

instrument clause. When they are recognized, they are initially registered at their fair value, plus the tran-

saction costs directly attributable to either their acquisition or issuance. The Corporation’s financial liabilities 

are measured at amortized cost. The main financial liabilities recognized by the Corporation are: Loans and 

Financing, Suppliers and Subcontractors, and related parties. 

Loans are initially recognized at their fair value, net cost of the transactions incurred and subsequently 

measured at amortized cost. 

Any difference between the acquisition amount (net costs of the transaction) and write-off amount is 

recognized in the statement of income for the period the loans are ongoing, by using the effective interest 

rate. Loans are classified as current liabilities, when they are due up to 12 months from the balance sheet 

date, and as non-current liabilities when they are due after the due date mentioned above. 

Financial liabilities subject to contractual or legal indexation are updated monthly according to the 

applicable index. Gains and losses stemming from monetary variations are recognized in the statement of 

income for the fiscal year on an accrual basis. 

3.6. Provisions

Provisions are recognized for current obligations (either legal or presumed) stemming from past 

events in which it is possible to estimate amounts reliably and whose liquidation is probable. The amount 

recognized as provision is the best estimate of the required considerations to liquidate the obligation at the 

end of each reported timeframe, taking into account the risks and uncertainties related to the obligation.

3.7. Adjustment to present value 

Short and long term monetary assets and liabilities are adjusted to their present value when the effect 

is thought to be relevant as regards the financial statements. 

3.8. Income Tax (IRPJ and CSLL) 

IRPJ and CSLL are calculated on the basis of existing laws and taking into account the additions and exclu-

sions established by law. Deferred tax debts are constituted on temporary exclusions, to be taxed when the con-

ditions that currently exempt them from taxation cease, and accounted for in Non-current Liabilities – Long Term. 

The charge for taxes (current and deferred) is recognized in the statement of income, except when 

they correspond to amounts registered under “Other comprehensive results”, or directly under net equity; 

in such a hypothesis, taxes are also recognized under “Other comprehensive results”, or directly under net 

equity, respectively.

 

3.9. Employee benefits – Private retirement insurance 

The Corporation offers employee benefits, in summary: retirement plans (normal, early, due to disabi-

lity) and death pension, medical services and group life insurance. 
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Actuarial commitments to pension and benefits plans are provisioned based on actuarial calculations 

made yearly by an independent actuarial in compliance with the projected credit unit method, the net value 

of the assets that guarantee the plan, when applicable, while the corresponding costs are recognized during 

the employees’ vesting period. Occasional surpluses from employee benefits plans will also be accounted 

for, recognized up to the probable decrease in the amount of future contributions made by the sponsor into 

these plans. The projected credit unit method considers each service period as a fact that generates an addi-

tional benefit unit, and those units are added up to calculate the final obligation. Actuarial gains and losses 

generated by adjustments and changes to the actuarial premises of pension and retirement benefits plans 

are recognized directly in the Statement of Comprehensive Income. 

In compliance with Deliberation CVM Nr 600, dated October 07, 2009, which approved Technical 

Pronouncement CPC nr 33, the Corporation recognized the effects of applying the new accounting practices 

to the financial statements, recognizing the effects in its Statement of Comprehensive Income.

3.10. Recognition of income 

Income will only be recognized when the risks and benefits accruing from the transaction are trans-

ferred to the contracting party, the amount of income can be reliably estimated, and it is probable that 

the economic benefits accruing from the transaction will flow into the Corporation. Financial revenues are 

recognized on an accrual basis. 

3.11. Functional currency and presentation currency 

The financial statements are presented in the currency used within the economic environment the 

Corporation is present (functional currency). Liabilities in foreign currency are initially registered at the func-

tional currency’s rate of exchange of the day the transaction occurs. Variations in exchange rates are registe-

red in the statement of income. There are no assets indexed to a foreign currency.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND PREMISES

The process to prepare the financial statements requires Management to carry out estimates and 

adopt premises to the best of its judgment, based on experience and other relevant factors that will affect 

the amounts of the assets and liabilities presented, as well as the values of the revenues, costs and expendi-

tures. The liquidation of the transactions involving such estimates can lead to values that diverge from those 

registered in these financial statements. 

The underlying estimates and premises are periodically revised. The effects stemming from the revi-

sions carried out as regards accounting estimates are recognized for the period within which the estimates 

are revised, should the revision affect this period only; or else for later periods, should the revision affect both 

present and future periods. 

5. INITIAL ADOPTION OF CPCs 

Up to December 31, 2009, the Corporation’s financial statements were presented according to the 

accounting practices adopted in Brazil, the complementary guidelines set forth by the Securities Commission 

(CVM), Technical Pronouncements by the Accounting Pronouncements Committee set forth up to December 

31, 2008, and the dispositions in the Shares Corporation Law (BRGAAP). 

The Corporation prepared its financial statements in compliance with the guidelines set forth in the 

CPCs for the period beginning on January 01, 2010, as described in its accounting practices. For the current 

financial statements, the opening balance was taken as of January 01, 2009, the date of the transition to 

CPCs.  This note explains the main adjustments carried out by the Corporation to resubmit its opening ba-

lance sheets to BRGAAP for the fiscal year ended on December 31, 2009. 

The financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2010 are the first ones presented 

in compliance with the CPCs, and they were presented in compliance with CPC 37 and 43. The Corporation 

adopted all CPC Pronouncements, Guidelines and Interpretations set forth up to December 31, 2010. 

Reconciliation of accounting practices applied to prepare previously presented financial statements: 

In compliance with “Technical Pronouncement CPC nr 37 – Initial Adoption of International Accounting 

Guidelines”, the Corporation presents reconciliation for assets, liabilities, net equity, statement of income, 

and comprehensive statement of income for the fiscal years published before in the annual information 

for the periods January 01, 2009 (transition date) and December 31, 2009, prepared in compliance with 

accounting practices adopted in Brazil (BRGAAP) valid up to December 31, 2009, taking into account the 

CPCs valid for 2010:
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01/01/2009 31/12/2009

ASSETS
BR GAAP PREvIOUSLy 

PUBLISHED

TRANSITION

ADJUSTMENT
CPC ADJUSTED

BR GAAP PREvIOUSLy

PUBLISHED

TRANSITION

ADJUSTMENT
CPC ADJUSTED

CURRENT:

Cash and cash equivalents 99,414 — 99,414 209,449 — 209,449

Accounts receivable from customers 64,374 — 64,374 52,740 — 52,740

Notes receivable 136,084 — 136,084 122,705 — 122,705

Advances to suppliers 21,813 — 21,813 38,437 — 38,437

Stocks 11,146 — 11,146 29,448 — 29,448

Others current assets 10,547 — 10,547 14,863 — 14,863

Total Current Assets 343,378 — 343,378 467,642 — 467,642

NON CURRENT:

Long term realization

Related parties 2,778 — 2,778 3,084 — 3,084

Notes receivable 38,292 — 38,292 81,641 — 81,641

Deferred income tax and social contribution 11,237 — 11,237 — — —

52,307 — 52,307 84,725 — 84,725

Permanent assets

    Investments 7,375 — 7,375 41,421 — 41,421

    Net fixed assets 13,164 14,291 27,455 17,953 12,771 30,724

    Intangible assets 305 — 305 305 — 305

20,844 14,291 35,135 59,679 12,771 72,450

Total Non–current Assets 73,151 14,291 87,442 144,404 12,771 157,175

TOTAL ASSETS 416,529 14,291 430,820 612,046 12,771 624,817
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01/01/2009 31/12/2009

ASSETS
BR GAAP PREvIOUSLy 

PUBLISHED

TRANSITION

ADJUSTMENT
CPC ADJUSTED

BR GAAP PREvIOUSLy

PUBLISHED

TRANSITION

ADJUSTMENT
CPC ADJUSTED

CURRENT:

Loans and financing 6,404 — 6,404 1,132 — 1,132

Suppliers and subcontractors 41,632 — 41,632 100,451 — 100,451

Payroll and payroll taxes 32,154 — 32,154 54,005 — 54,005

Taxes and contributions 12,069 — 12,069 19,301 — 19,301

Advances from customers 28,244 — 28,244 31,093 — 31,093

Accounts payable 3,777 — 3,777 2,702 — 2,702

Total Current Liabilities 124,820 — 124,820 208,684 — 208,684

NON-CURRENT:

Long-term liabilities:

    Loans and financing — — — — — —

    Taxes and contributions 19,874 — 19,874 20,528 — 20,528

    Provision for contingencies 11,509 — 11,509 13,189 — 13,189

    Actuarial Liabilities — — — — 4,443 4,443

    Advances from customers 7,597 — 7,597 — — —

    Accounts payable 1,328 — 1,328 1,170 — 1,170

Total Non-current Liabilities 40,308 — 40,308 34,887 4,443 39,330

TOTAL LIABILITIES 169,128 — 169,128 243,571 4,443 248,014

NET EQUITY

Capital stock 179,450 — 179,450 235,000 — 235,000

Capital increase 25,608 — 25,608 — — —

Profit reserves:

    Statutory Reserve — — 2,344 — — 8,336

    Revenue Reserves 46,883 — 44,539 133,475 (4,443) 120,696

    AAP – Equity Assessment Adjustment — 14,291 14,291 — 12,771 12,771

TOTAL NET EQUITY 251,941 14,291 266,232 368,475 8,328 376,803

TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 416,529 14,291 430,820 612,046 12,771 624,817
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 Reconciliation of the statement of income as of December 31, 2009

Reconciliation of net equity as of December 31 and January 1, 2009

Financial investments correspond, substantially, to investments remunerated at rates that ranged be-

tween 100.0% and 106.0% of CDI.

6. CASH AND CASH EQUIvALENTS

7. NOTES RECEIvABLE (short and long term)

These are mainly notes receivable from government entities.

9. RELATED PARTIES

The transaction between the Corporation and other companies refers to operation by pools of compa-

nies and carried out under conditions Management considers usual for the market.

The main balances consist of stated assets, as follows: 

8. INvENTORy

BR GAAP 
PREvIOUSLy 
PUBLISHED

TRANSITION 
ADJUSTMENT

CPC ADJUSTED

Net Operating Income 1,269,082 — 1,269,082

Cost of services and piecework income (1,015,199) (2,304) (1,017,503)

Gross income 253,883 (2,304) 251,579

Administrative and general (74,762) — (74,762)

Other net operating revenues (expenses) (1,141) — (1,141)

Equity equivalence result 8,444 — 8,444

Operating profit before financial result 186,424 (2,304) 184,120

Net financial income (expenses) (2,341) — (2,341)

Profit before IRPJ and CSLL 188,757 — 186,453

Income tax / Social Contribution (56,941) 784 (56,157)

Net profit for the year 131,816 (1,520) 130,296

NET INCOME NET EQUITy

Accounts 31/12/2009 31/12/2009 01/01/2009

Previously published balance 131,816 368,475 251,941

Equity assessment adjustment (1,520) 12,771 14,291

Actuarial liabilities - (4,443) -

Resubmitted balances 130,296 376,803 266,232

  DESCRIPTION 2010 2009

  Cash and current banking accounts 41,105 49,246

  Financial investments 135,972 160,203

  Total 177,077 209,449

DESCRIPTION 2010 2009

Edificadora S/A 2,417 1,354

Other Companies 4,830 1,730

Total 7,247 3,084

2010 2009

Stockroom 25,265 28,697

Stocked assets 70,868 751

96,133 29,448
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10. INvESTMENTS

Investments have been valued by the equity account method:

11. FIXED ASSETS

As mentioned on Note 3.3, the Corporation checked the fixed assets fair value. On the whole, no 

significant differences were found between fair value and reported value in the account “Machinery, Equip-

ment and Vehicles” (item 21, ICPC 10). Thus, it applied deemed cost and adjusted opening balances on the 

transition date (January 01, 2009) for comparison purposes.

DESCRIPTION 2010 2009

Mendes Júnior Uruguai S/A 4,670 4,863

Norte e Energia S/A 2,250 —

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 38,162 25,048

SCP Alvorada do Oeste — 7,404

Other Investments 2,259 4,106

Total 47,341 41,421

       DESCRIPTION Net Equity
Percentage 
Holding %

Amount 
Invested

Mendes Júnior Uruguai S/A 4,670 100.00 4,670

Norte e Energia S/A   180,010 1.25 2,250

       Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 133,574 28.57 38,162

       Others — 2,259
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ACCOUNTS LAND BUILDINGS
MACH, EQUIP AND 

vEHICLES
OTHER TOTAL

Cost on Jan 01, 2009 (adjusted) 9 732 63,074 5,051 68,866

Inclusions 110 392 13,122 3,167 16,791

Write-offs — — (2,024) (1,425) (3,449)

Adjustments — — (7,362) — (7,362)

Cost on Dec 31, 2009 119 1,124 66,810 6,793 74,846

Accum. depreciation on  Jan 01, 2009 — (126) (33,413) (509) (34,048)

Depreciations — (95) (4,068) (568) (4,731)

Write-offs — — 1,152 84 1,236

Accum. depreciation on Dec 31, 2009 (adjusted) — (221) (36,329) (993) (37,543)

Net property on Dec 31, 2009 (adjusted) 119 903 30,481 5,800 37,303

Cost on Dec 31, 2010 (adjusted) 119 1,124 66,810 6,793 74,846

Inclusions — 830 13,788 2,259 16,877

Write-offs — (95) (17,561) (2,066) (19,722)

Cost on Dec 31, 2010 119 1,859 63,037 6,986 72,001

Accum. depreciation on Dec 31, 2009 — (221) (36,329) (993) (37,543)

Depreciations — (569) (18,528) (1,181) (20,278)

Write-offs — 29 17,253 193 17,475

Accum. depreciation on Dec 31, 2010 — (761) (37,604) (1,981) (40,346)

Net property on Dec 31, 2010 119 1,098 25,433 5,005 31,655

Fixed assets are calculated at acquisition cost, and depreciations are calculated by the straight-line method.
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12. INTANGIBLE

13. LOANS AND FINANCING

ACCOUNTS
MINERAL 
RIGHTS 

SOFTwARE TOTAL

Cost on Jan 01, 2009 (adjusted) — 305 305

Acquisitions — — —

Cost on Dec 31, 2009 — 305 305

Acquisitions 22,150 — 22,150

Cost on Dec 31, 2010 22,150 305 22,455

DESCRIPTION 2010 2009

In local currency

  Working capital 45,914 1,132

Short-term installment 35,914 1,132

Long-term installment 10,000 —

2010 2009

Labor rights 6,425 9,425

Civil 1,402 2,271

Tax 1,493 1,493

Total 9,320 13,189

Loans and financing are guaranteed by sureties and promissory notes, and the long-term install-

ment matures on May 18, 2012.

The Corporation is also a party in other legal and administrative suits from which loss may accrue. 

Within such a context, and supported by its legal advisers, Management has not provided for possible 

loss. Supported by such an assessment, the Corporation believes it has solid legal basis for the procedures 

adopted for its defense. The need for provisioning is periodically analyzed.

14. CONTINGENT LIABILITIES

Supported by its lawyers’ legal opinions, the Corporation has made provisions for contingencies:

15. CAPITAL STOCk AND DIvIDENDS:

Capital stock amounts to R$235,000 distributed into 205,058,000 ordinary nominative shares, with 

no face value.

Shareholders are guaranteed a minimum dividend amounting to 25% of net profits in the fiscal year 

adjusted in compliance with current legislation.

Management’s proposal to the Annual General Meeting is to set up a Special Reserve for Non-paid Di-

vidends, to the amount of R$12,760, in the terms of article 202, paragraphs 4th and 5th of Law nr 6,404/76.

16. COMPLEMENTARy PENSION:

The amounts of the liabilities related to complementary pension are as follows:

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009

Long-term liabilities (880) 4,443 — 

Short-term liabilities — — — 

Total (880) 4,443 — 

The Corporation, together with other Grupo Mendes Júnior companies, sponsors MENDESPREV – 

Pension Company, a closed, private complementary pension entity that is established as a non-economic 

and non-profit civil company, with administrative and financial autonomy, and whose aim is to ensure its 

members receive complementary retirement and pension income. 

Mendesprev adopts two benefits plans, that is, the CD Benefits Plan and the Mixed Benefits Plan.  The 

CD Benefits Plan is structured along the Defined Contribution modality, in which the amount of the benefits is 

adjusted to the Balance of the Account held for Participants, including during the stage when they are drawing 

benefits, taking into account the net results of investments, the amounts held and the benefits paid; and the 

Mixed Benefits Plan, which is a mixed plan in two parts: the first consists of defined contributions (the stage to 

accumulate resources in the activity) and the second consists of defined benefits (the stage to receive benefits). 
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16.1. CD BENEFITS PLAN

The CD Benefits Plan, managed by MENDESPREV, is structured along the Defined Contribution mo-

dality. On December 31, 2010, there were 224 active participants in the Mendesprev CD Benefits Plan, and 

there were neither participants on benefits nor pensioners, as plan membership began in 2010.

16.1.1. BUDGETING PLAN  

Contributions by Active and Self-sponsored Participants encompass: 

a) Normal Contribution: compulsory and monthly, it corresponds to a percentage chosen by Participants, 

between 2% (two percent) and 7% (seven percent) of their Participation Salary.

b) Extra Contribution: optional and occasional, it corresponds to the amount chosen by Active and Self-

-sponsored Participants according to their convenience. 

The contributions made by the Sponsor encompass:

a) Normal Contribution: monthly, it corresponds to 2% (two percent) of the Participation Salary.

b) Extra Contribution: sporadic, voluntary, it aims to strengthen the Active Participant’s Account Balance. 

Administrative expenses are paid for by the Sponsor, by the Self-sponsored Participants, those who opt 

for the Deferred and Assisted Proportional Benefits, as established by the Actuary. 

16.1.2. BENEFITS  

The benefits ensured by the CD Benefits Plan are as follows: 

a) Retirement; 

b) Disability Retirement; 

c) Death Pension; 

d) Deferred Proportional Benefit; 

e) Annual Bonus. 

The monthly amount of the retirement pay benefit is obtained on the date it is requested, calculated by 

actuarial equivalent, based on Account Balance and on the participants’ age groups and those of their bene-

ficiaries. Benefits are recalculated in November of each year, based on Members’ age characteristics, those of 

their beneficiaries, and on the remaining Account Balance of the Granted Benefit Individual Account.

To comply with CPC nr 33, accounting for the commitments for this modality of Plan is calculated throu-

gh the total amount of the contributions made to the Plan by the sponsor during fiscal year 2010, and it is not 

necessary to calculate actuarial obligations. 

16.2. MIXED BENEFITS PLAN 

On December 31, 2010, the Mendesprev Mixed Benefits Plan counted on 217 Active participants, 62 

Deferred participants, 40 Retired participants (on December 31, 2009, 227 Active participants, 04 Deferred 

participants, 44 Retired participants). 

The Mixed Benefits Plan is a mixed plan made up by two parts: one is the defined contribution and 

the other is the defined benefit, and the plan does not accept new members. 

16.2.1. BUDGETING PLAN 

The benefits offered by the Plan will be paid by means of: 

a) Contributions from Active and Self-sponsored Participants: these are compulsory and monthly contri-

butions, and they correspond to 7.5% (seven point five percent) of the installment of the Participation 

Salary that exceeds 20 Unitary Salaries; 

b) Contribution by the Sponsors: equal to 100% (one hundred percent) of the contribution made by 

the participant; 

c) Revenues from equity investments; 

d) Allotments, donations, subventions, legacies, income and other payments of any kind. 

Administrative expenses are paid for by resources stemming from both participants and sponsor.

16.2.2. PLAN BENEFITS  

The plan offers the following benefits:

a) Normal Retirement: to have the right enjoy normal retirement, a participant must meet the following 

conditions: to be at least 60 years old and to have contributed to the Plan for at least 5 years.

b) Early Retirement: to be eligible for early retirement benefit a participant must meet the following condi-

tions: to be at least 55 years old and to have contributed to the Plan for at least 5 years. 

c) Disability Retirement: to retire due to Disability, a participant must have the disability condition attested to 

by a clinical or expert doctor of medicine accredited by MENDESPREV Sociedade Previdenciária. 

d) Death Pension: to be eligible for death pension the participant or member must have died: 

d.1) A participant dies before retiring: a percentage is applied to the amount the participant would have 

received if s/he had retired due to disability; such a percentage is defined in the Plan Regulations according to 

the number of dependents, plus the conversion of the Account Balance according to actuarial guidelines. 

d.2) A participant dies after retiring: a percentage defined by the Plan Regulations is applied according 

to the number of dependents, on the benefit being received on the date of death.
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The monthly benefits provided for in the Mixed Plan Regulations are annually adjusted in the month 

of the sponsor’s baseline date, according to INPC variation. The baseline for registration is December 12, 

2010. Please find below a summary of Company data:

Active Participants 

Number of participants 217

Average age (years) 49

Monthly payroll 1,701

Average pay 8

THE EvOLUTION OF THE ASSETS’ FAIR vALUE

Opening assets’ fair value 76,349 

Benefits paid out in fiscal year (2,863) 

Participant contributions made in fiscal year 912 

Employer contributions made in fiscal year 1,748 

Assets’ effective income in fiscal year (14,615) 

Ending assets’ fair value 61,531 

Deferred Participants 

Number of participants 62

Average age (years) 45

Monthly payroll 115

Average pay 2

Retired Participants 

Number of participants 40

Average age (years) 64

Monthly payroll 220

Average pay 7

RECONCILIATION OF RECOGNIZED (ASSETS) AND LIABILITIES 31/12/2010 31/12/2009

Actuarial liabilities 81,974 80,792

Fair value of the plan’s assets 61,531 76,349

Current value of going short 20,443 4,443

Actuarial Loss or (gains) 16,880 —

Total net recognized actuarial Liabilities (assets) 3,563 4,443

Actuarial Liabilities (assets) provisioned in the Balance Sheet 4,443 —

Liabilities (assets) (880) 4,443

In 2009 the Company recognized an actuarial liability amounting to R$4,443 as a means to ensure 

meeting the plan’s commitments in full, within the rules of Deliberation CVM 600. For the fiscal year 2010, 

according to Actuarial Opinion, Assets amounted to R$880. The activities of the benefits plan fair value 

within the period presented are shown below:

The activity of the amount regarding the benefit defined during the fiscal year is shown below:

THE EvOLUTION OF THE CURRENT vALUE OF ACTUARIAL OBLIGATIONS 

Opening value of actuarial liabilities 80,792 

Gross current services cost (with interest) 1,458 

Interest on actuarial liabilities 8,129 

Benefits paid out in fiscal year (2,863) 

Actuarial (Gains)/Losses (5,542) 

Ending value of actuarial liabilities assessed 81,974 
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Income is presented after taxes, refunds, rebates and discounts.

16.4. ACCOUNTING POLICy TO RECOGNIZE ACTUARIAL GAINS/LOSSES

Actuarial studies forecast moves by several variables (premises) for future fiscal years. Such fore-

casts may or may not come true. Thus, the differences between forecast values and the values that are 

actually achieved must be calculated at each actuarial reassessment. Such differences are called actuarial 

gains (or losses).

17. INSURANCE

It is the Company’s policy to have insurance coverage for fixed assets, civil responsibility and engine-

ering risks to the amount thought to be enough to cover any loss it may accrue vis-à-vis the risks involved.

18. NET REvENUES

Reconciliation from gross income to net income is shown below:

ECONOMIC AND FINANCIAL 2009 2010

Actuarial discount rate – real 6.00% p.a. 6.00% p.a. 

Actuarial discount rate – nominal 10.24% p.a. 10.24% p.a. 

Assets expected rate of return – real 6.00% p.a. 6.00% p.a. 

Assets expected rate of return – nominal 10.24% p.a. 10.24% p.a. 

Salary growth rate – nominal 4.52% p.a. 4.52% p.a. 

Benefits growth rate – nominal 4.00% 4.00% 

Forecast inflation 4.00% 4.00% 

Capacity factor 100.00% 100.00% 

2010 2009

Sales and/or services Gross Income 1,565,246 1,379,734

Deductions from gross incomes (123,340) (110,652)

1,442,006 1,269,082

For 2011, the amounts to be paid out were forecast according to actuarial variations, and they should 

be as follows:

16.3. PREMISES USED TO CALCULATE LIABILITIES AND FORECASTS

The premises and methods that were adopted were those required by CPC 33 standards and De-

liberation CVM 600. As demanded by the rules of the guideline, the Forecast Credit Unit was adopted to 

calculate all actuarial liabilities.

EXPENSES TO BE RECOGNIZED IN THE STATEMENT OF 
INCOME 

31/12/2010 31/12/2011

Current services cost (with interest) 1,458 1,699

Contributions expected from participants (912) (1,230)

Cost of interest on actuarial liabilities 8,130 8,236

Expected earnings from assets (7,808) (6,266)

Amortization for the cost of past services - 789

Expenses to be recognized by the employer in fiscal year 868 3,228

Employer contributions regarding the budgeting plan (1,748) (1,230)

Total additional expenses (income) to be recognized (880) 1,998
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19. INCOME TAX (IR) / SOCIAL CONTRIBUTION (CSLL)

Reconciliation of income tax and compulsory health plan expenses and income made by the company 

and the result of the prevailing rate before IR and CSLL are shown below:

2010 2009

Profits before IR and CSLL 78,763 186,453

SCP participation adjustment — (27,941)

78,763 158,512

Rate 34% 34%

IR/CSLL by fiscal rate (26,779) (53,894)

Adjustment to reflect the effective rate

   Equity equivalence 1,697 2,871

   Deferred profit government entities 271 (3,499)

   Other exclusions (additions) 546 1,932

   Adjustment stemming from Law 11,941 and MP470 148 178

Deferred IR/CSLL

    Deferred Taxes CPC-27 780 784

   Provision for losses (45) (45)

   Provision for contingencies (3,169) (4,484)

IR/CSLL at income for the year (26,551) (56,157)
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