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AprEsENtAção

Em 2011, nos dedicamos a buscar soluções capazes de fazer da Mendes Júnior uma empresa mais 

robusta e preparada para consolidar e ampliar sua atuação no mercado. As iniciativas adotadas para 

superar desafios, assegurar novos contratos e permitir a realização de projetos inovadores e com a 

garantia de excelência em engenharia estão retratadas neste Relatório Anual, elaborado com base 

nas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI), padrão mais utilizado mundialmente.

Este é o quarto ano consecutivo em que a empresa segue a metodologia, o que reforça seu compro-

misso com a transparência e a credibilidade dos dados apresentados. Mais do que uma prestação de 

contas de seu desempenho nas áreas econômica, ambiental e social, o Relatório é considerado pela 

Mendes Júnior uma importante ferramenta de gestão da sustentabilidade. 

O documento, elaborado com participação de um Comitê formado por colaboradores de diver-

sas áreas da empresa, mostra os avanços obtidos no desenvolvimento da Organização. Coube ao 

Comitê contribuir na definição do conteúdo do relatório, nos seus parâmetros, na identificação de 

temas – tanto para os públicos de relacionamento quanto para o setor da construção pesada – com 

o intuito de apresentar um material analítico e aderente à realidade da Mendes Júnior e do setor 

onde atua. 

Como forma de facilitar o entendimento dos indicadores que serão apresentados, o relatório de 

2011 trata os dados, considerando as linhas de atuação da empresa. Em razão dessa mudança, em 

alguns indicadores não é possível a comparação com os resultados de 2010.

Como nos anos anteriores, o Relatório Anual de 2011 refere-se às operações em que a Mendes 

Júnior Trading e Engenharia S.A. atua individualmente e em consórcios, sendo que, nesse caso, os 

dados refletem o percentual da empresa em cada projeto.

O Relatório Anual de 2011 traz, além das informações sobre o desempenho da empresa, uma pro-

posta visual que tem como referência a perspectiva de ampliar a atuação da companhia nos diferen-

tes segmentos de mercado e também reforçar sua expertise em ofertar soluções de engenharia de 

padrão mundial aos seus clientes. A tipografia utilizada nos títulos foi desenvolvida especialmente 

para a Mendes Júnior e remete à solidez da marca ao longo de seis décadas de sua história. A capa 

foi feita com tecido utilizado na confecção de alguns uniformes da empresa.
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Cordialmente,

J. Murillo Valle Mendes

Presidente

mENsAgEm
Do prEsiDENtE

O aprimoramento constante de nossos profissio-

nais e dos projetos de engenharia que desenvol-

vemos, além da sólida atuação na condução de 

nossos negócios são os alicerces da Mendes Júnior. 

Com esses atributos, a empresa consolidou uma 

história de sucesso com atuação nos mercados 

nacional e internacional, sempre oferecendo solu-

ções completas e inovadoras para os mais relevan-

tes segmentos da construção.

Em 2011, enfrentamos novos desafios, impostos 

por um mercado em fase de forte reestruturação. 

A exemplo de outros anos, a expertise que acumu-

lamos e a busca pelo estado da arte em todos os 

empreendimentos com a nossa marca foram de-

terminantes para nosso desempenho. Trabalhamos 

em projetos de grande importância para o país e 

de alta complexidade em engenharia. Entre eles, 

podem ser destacados a Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (PR), o complexo pe- 

troquímico do COMPERJ (RJ), a Hemobrás (PE) e o 

Sesc Paulista (SP).

A sustentabilidade é outro componente impor-

tante de nossa atuação, e orienta nossas inicia-

tivas. Queremos sempre melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, superando a expectativa de nos-

sos clientes e de todos os públicos com os quais 

nos relacionamos.

Esses são os fatores que diferenciam a Mendes 

Júnior e asseguram o desenvolvimento dos negó-

cios, o fortalecimento de nossa identidade e a 

consolidação de nosso papel para o crescimento 

econômico e social do País.

Agradecemos a dedicação e o empenho de nossos 

colaboradores e a confiança de nossos fornecedo-

res, clientes e acionistas, que contribuíram para os 

resultados obtidos em 2011.
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valoR que DuRa

Sustentabilidade é sinônimo de respeito para a Mendes Júnior. Em sua 

história, a empresa adotou posturas e práticas para gerenciar o impacto 

de suas atividades sobre o meio ambiente e as comunidades onde atua, 

acompanhando ainda as mudanças e o aperfeiçoamento na legislação. 

De outro lado, sua gestão visa a promover a continuidade do negócio, 

com retorno justo e adequado para colaboradores e acionistas. 

Trabalhar de forma sustentável significa também otimizar o uso de 

matéria-prima, dos recursos naturais e reduzir a geração de resíduos. 

A empresa busca alternativas para o reaproveitamento dos materiais 

descartados ou gerados nas obras, principalmente por meio de iniciati-

vas que possam contribuir para o aumento de renda das comunidades 

vizinhas. Nesse processo, os colaboradores são ainda orientados para 

diminuir desperdícios e aperfeiçoar continuamente sua atuação com 

mais eficiência e mais respeito ao meio ambiente e às pessoas.

Agindo assim, a Mendes Júnior quer, cada vez mais, ser reconhecida 

como uma empresa comprometida com uma gestão que valoriza a 

sustentabilidade e é capaz de contribuir para o desenvolvimento e a 

geração de riqueza para a sociedade. 

visão DE 
sustENtAbiliDADE

◆ guadalupe / pi ◆
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A EmprEsA

A missão da Mendes Júnior é buscar a excelência em so-

luções de engenharia. Desde sua fundação, em 1953, isto 

tem sido possível com uma atuação que combina o rigor 

técnico, a valorização e o conhecimento de seu patrimônio 

humano em projetos que contribuem para o bem-estar das 

pessoas e para o desenvolvimento do País. Hoje, a empresa 

ocupa posições de destaque nos segmentos de obras em 

Infraestrutura, Negócios Industriais e Óleo e Gás, com pre-

sença em 14 estados do Brasil.

Possui expertise consolidada para executar obras e serviços 

de construção rodoviária, ferroviária, metroviária, portuária, 

hidrelétrica, termelétrica, petróleo e gás, refinarias, platafor-

mas marítimas, dutos, saneamento urbano, canais de irriga-

ção, mineração, manutenção industrial onshore e offshore, 

aeroportos e linhas de transmissão. 

Em 2011, a Mendes Júnior concentrou esforços na am-

pliação de sua participação em segmentos cujos mercados 

mostram franca expansão e boas perspectivas para os pró-

ximos anos. Dois projetos conquistados no período ilustram 

essa estratégia: o TEBIG, referente à pré-operacionalização 

do Píer do Terminal Maximiano Augusto da Fonseca, em 

Angra dos Reis (RJ) e o projeto Pipe-Rack, para o reuso da 

água utilizada no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ). Esses contratos, com grau de exigência elevado, 

representam mais um desafio para a capacidade da empresa 

de propor soluções inovadoras em engenharia, orientando-a 

para novas conquistas no mercado.

engenhaRia De valoR 

No ano passado, o conceito de Engenharia de Valor foi um 

dos vetores da atuação da Mendes Júnior, juntamente com 

sua Missão, Visão e Valores. O principal objetivo é promo-

ver um exame minucioso de cada função/atividade, criando 

condições e estabelecendo parâmetros para melhorar o va-

lor dos produtos, bens e serviços oferecidos pela companhia 

frente aos custos das etapas de implantação, operação e 

manutenção de um projeto. Essa iniciativa resulta ainda em 

ganhos de desempenho, qualidade e funcionalidade dos 

serviços prestados aos clientes. 

O conceito tem aplicação desde a concepção, até a aprova-

ção técnica e econômica de um projeto. Praticado no dia a 

dia, reforça o modo como a empresa expressa sua excelên-

cia em projetos, o respeito ao ser humano, o cumprimento 

de contratos, a perseverança e a ética.

MiSSÃo, viSÃo e valoReS

Missão

A Mendes Júnior é uma empresa que propicia 

soluções de excelência em negócios de engenharia.

Visão

Soluções de classe mundial em engenharia.

Valores

◆  Excelência em negócios de engenharia

◆ Respeito ao ser humano

◆ Cumprimento dos contratos

◆ Perseverança

◆ Ética

eStRutuRa SoCietáRia

A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. é 

uma sociedade anônima de capital fechado. Seu 

capital social de R$ 235 milhões é representado 

por 205.058.000 ações ordinárias nominativas, 

em diferentes quantidades, distribuídas entre 

quatro empresas controladas por pessoas físicas. 

MenDeS JúnioR tRaDing 

e engenhaRia S.a.

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

Indústrias de construção; montagem 

industrial e eletromecânica; gerenciamento 

de empreendimentos; comércio; exportações 

e importações (setores público e privado).

Segmentos

Construção rodoviária, ferroviária, metroviária, 

portuária, hidrelétrica, termelétrica, petróleo e 

gás, refinarias, plataformas marítimas, dutos, 

saneamento urbano, canais de irrigação, 

mineração, manutenção industrial onshore e 

offshore, aeroportos e linhas de transmissão.

A ◆ 84,21% – Edificadora S.A.

B ◆ 10,28% –  Sociedade Mineira de Participações  

Industriais e Comerciais

C ◆ 5,4% –  Mendes Júnior Engenharia S.A.

D ◆ 0,11% –  Mendes Júnior Empreendimentos,  

Montagens e Serviços

A

B

C

D
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mENDEs JúNior 
Em NúmEros 

dados 2011 2010

Número de projetos em andamento 28 31

Investimentos (R$ mil) 50.363 47.341

Patrimônio líquido (R$ mil) 409.733 389.419

Ativo (R$ mil) 681.142 648.002

Lucro líquido (R$ mil) 20.314 52.212

Benefícios pagos aos colaboradores (R$) 90.458.999,46 82.189.438,78

Recursos em investimento sociocultural – público externo (R$) 565.973,49 956.303,56

Total de horas de treinamento no ano 540.516** 2.928.154

Investimentos diretos em meio ambiente (R$) 9.193.430,84 6.184.110,60

número de empregados

2011 6.799*

* Em 2011, a empresa alterou a forma de relatar os dados de movimentação de pessoas, passando a considerar a média 
de colaboradores nos projetos durante o ano. A mudança reflete a realidade do setor, cujo efetivo varia ao longo do 
período de acordo com o perfil e estágio dos projetos. Por essa razão, não é possível fazer análises comparativas com os 
números de colaboradores apresentados nos relatórios anteriores.

** 2011 foi um ano de desmobilizações de muitos projetos, fato que levou a uma redução significativa na carga horária 
de treinamento. 

◆ repar / pr ◆
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1990–2010

CRiSe, inovaÇÃo e ConSoliDaÇÃo Da geStÃo

◆ Construção do metrô de Santiago, Chile.

◆  Construção da Hidrelétrica de 

Tianshengqiao-1(TSQ 1), China. 

◆  Conclusão da Ponte Estaiada Octavio 

Frias de Oliveira (SP).

◆ Construção do gasoduto de Fortaleza (CE).

◆ Obras da Hidrelétrica de Manso (MT).

◆  Construção do mineroduto de Collahuasi, Chile.

◆  Infraestrutura de saneamento de La 

Florida, em Santiago, Chile.

◆  Construção da ponte de Llácolen, em Arauco, Chile.

◆  Construção da nova sede do Governo do 

Estado de Minas Gerais, projetada por Oscar 

Niemeyer, em Belo Horizonte (MG).

◆  Intensificação das obras no segmento de óleo e gás.

◆  Implantação da planta industrial da 

Hemobrás I, em Goiana (PE).

◆  Conclusão do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, 

do Sesc Belenzinho, Sesc Pinheiros, da expansão 

da Linha Verde do Metrô, em São Paulo (SP).

◆  Expansão da refinaria de Paulínia 

(Replan), em Paulínia (SP).

◆  Construção das Penitenciárias Capela 

do Alto, em São Paulo (SP). 

◆  Construção do Sesc 24 de Maio, em São Paulo (SP).

◆ Porto de Maceió (AL).

◆  Expansão da refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap), em Canoas (RS).

◆  Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). 

◆  Torre de TV Digital, em Brasília (DF).

◆ Gasoduto Cacimbas – Catu (ES/BA).

◆ Duplicação da BR-101, em Pernambuco.

◆ Projeto de irrigação dos Platôs de Guadalupe (PI).

2011

novoS hoRizonteS e DeSaFioS*

◆  Obras de infraestrutura e mobilidade urbana 

visando o mundial de futebol de 2014, como o 

Ramal da Copa e o TRO Leste-Oeste, em Recife (PE).

◆  Obras da transposição das águas 

do Rio São Francisco (lote 8).

◆  Novos contratos no segmento de Óleo e Gás, 

como o TEBIG e o COMPERJ, no Rio de Janeiro.

◆  Obras industriais: segunda etapa da unidade da 

Hemobrás, em Goiana (PE) e o novo Galpão de 

pintura da Fiat, na sua fábrica em Betim (MG).

◆  Primeira etapa do Campus da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz 

do Iguaçu (PR), projetada por Oscar Niemeyer.

◆  Contratos na área habitacional, incluídos no 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

*A relação completa dos contratos de 2011 está na página 29 deste Relatório. 

1974–1989

DéCaDaS De ConSoliDaÇÃo Da MaRCa 

MenDeS JúnioR no MeRCaDo inteRnaCional 

e De DiveRSiFiCaÇÃo Do eSCopo De atuaÇÃo

◆  Construção da rodovia da Esperança,  

na Mauritânia, Noroeste da África.

◆  Construção da ferrovia Bagdadh-Akashat; 

rodovia Expressway; projeto Sifão (estação de 

bombeamento de água do rio Eufrates), no Iraque.

◆  Construção do Aeroporto Internacional 

de Néma, Mauritânia, África.

◆  Construção da Usina Hidrelétrica  

de Itaipu (divisa Brasil/Paraguai).

◆  Construção do Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves (MG).

◆  Início da construção, para a Petrobras, das 

plataformas PUB-3 (BA), Pampo (RJ/ES) e da 

primeira plataforma de concreto construída nas 

Américas, lançada ao mar em Ubarana (RN).

◆ Construção do Sambódromo (RJ).

◆  Construção do Memorial da América Latina  

e início das obras do metrô de São Paulo (SP).

◆   Fundação da Siderúrgica Mendes Júnior,  

em Juiz de Fora (MG). 

1953–1973

DéCaDaS Da ConFianÇa 

e pRiMeiRoS gRanDeS DeSaFioS

◆  Entrada no mercado de obras de grande porte, 

com a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas. 

◆  Construção das Usinas Hidrelétricas de:  

Boa Esperança (divisa do MA com o PI), 

Cachoeira Dourada (divisa de MG com GO), 

Rio Casca (MT), Volta Grande (MG), Moxotó 

(AL) e Marimbondo (divisa de SP com MG).

◆  Início da atuação internacional, com 

o projeto da Hidrelétrica de Santa 

Isabel, em Cochabamba, Bolívia. 

◆  Construção da Ponte Rio-Niterói (RJ). 

◆  Construção da Rodovia Transamazônica  

e de 344 quilômetros da Belém-Brasília. 

1953–1994

A Mendes Júnior possuía uma marca com a qual 

ficou conhecida em todo o mundo, mas que, 

depois de 40 anos, precisava ser atualizada.

mArcA NEgócios

1994 

A Richard Danne & Associates, Inc., empresa 

americana de design e comunicação, desenvolveu 

a marca da Mendes Júnior, que passou a ter 

como símbolo a representação de um diamante, 

simbolizando qualidade, força, estrutura e precisão.

2009 

A Greco Design realiza ajustes na relação entre 

símbolo e logotipo, com base na seção áurea.

linha Do teMpo linha Do teMpo 
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Nosso mErcADo 

CenáRio eConôMiCo 

O ano de 2011 foi marcado pela cautela nos negócios, já que o mercado, de modo geral, 

se preocupou principalmente com a manutenção dos níveis de atividade. A expectativa 

empresarial era de que, superado o período de risco decorrente da crise financeira que 

eclodiu em 2008, o setor apresentasse melhores perspectivas, tendo em vista o cenário de 

obras para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 no Brasil, e a necessidade 

urgente de investimentos em infraestrutura. 

No entanto, embora o Brasil tenha passado a ocupar o 6º- lugar mundial no critério 

Produto Interno Bruto (PIB), a taxa de crescimento foi de apenas 2,7%, frente a 7,5% 

apurados em 2010. No setor de construção pesada, as expectativas de crescimento tam-

bém não se concretizaram, reflexo de um ano pós-eleitoral, que trouxe retração e reorga-

nização ao setor. Ainda assim, o segmento de construção apresentou incremento superior 

à taxa do PIB, registrando avanço de 3,6%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).

Para 2012, as perspectivas são otimistas, com previsão de expansão. As projeções estão 

baseadas nos investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), 

entre 2011 e 2014, de R$ 955 bilhões; na necessidade de ampliar/melhorar os serviços de 

infraestrutura no País (saneamento básico e rodovias); na realização da Copa do Mundo 

de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no Brasil e no desenvolvimento da segunda etapa do 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV-2), já em curso, e que contempla investimen-

tos de R$ 125,7 bilhões.

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica ainda que, no ano 

passado, cerca de R$ 50 bilhões deixaram de ser usados no setor de infraestrutura pelo 

Governo Federal. Esse valor deverá ser realocado para 2012, o que reforça as expectativas 

positivas para as empresas que atuam no setor. 

atuaÇÃo DiveRSiFiCaDa

Presente em 14 estados do Brasil, com 14 

projetos conquistados em 2011, a Mendes Júnior 

desenvolve três linhas de atuação – Infraestrutura, 

Negócios Industriais e Óleo e Gás. Na estrutura 

organizacional da empresa, elas estão ligadas a 

quatro áreas de negócios – Centro-Sul, Centro-

Norte, Negócios Industriais e Óleo e Gás. 

Infraestrutura: Projetos de construção de 

estradas, vias expressas, pontes, viadutos, 

terminais intermodais, ferrovias, aeroportos, 

hidrelétricas, portos, metrôs e saneamento 

(captação, tratamento, distribuição de água e 

tratamento de efluentes sanitários ou industriais).

Negócios industriais: Desenvolve projetos de 

construção e montagem industrial nos segmentos 

de siderurgia, mineração, termelétricas e complexos 

industriais inteligentes. Contempla, ainda, a 

prestação de serviços de construção e manutenção 

para plataformas de extração e processamento 

de petróleo, em indústrias siderúrgicas e 

unidades industriais de petróleo e gás.

Óleo e Gás: Reúne soluções de engenharia em 

projetos integrados para construção e expansão 

de refinarias, terminais e unidades de processos 

petroquímicos e dutos. Nos últimos anos, 

tem sido o segmento responsável pela maior 

parcela da receita operacional da empresa.

hiStóRiCo De atuaÇÃo Da MenDeS JúnioR no MunDo

muNDo

eStaDoS De atuaÇÃo Da MenDeS JúnioR

Atuação da Mendes Júnior

Projetos em execução

brAsil
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proJEtos

pRoJetoS DeSenvolviDoS pela MenDeS JúnioR ao longo De 2011 

pRoJetoS ConquiStaDoS eM 2011

projeto cidade / uf

Usina ArcelorMittal Juiz de Fora / MG

BR 101 Lote 08 PE* Palmares / PE

Regap* Ibirité / MG

Replan Paulinia / SP

Barra do Riacho Aracruz / ES

Guadalupe – 2ª- Etapa Guadalupe / PI

Repar Araucária / PR

Sesc 24 de Maio São Paulo / SP

Torre de TV Digital Brasília / DF

CPTM – Linha 7 Rubi São Paulo / SP

CPTM – Consórcio Linha 10 São Paulo / SP

BR 101 Lote 01 AL Alagoas

Arena Pantanal Cuiabá / MT

Hemobrás I* Goiana / PE

Boulevard Arrudas IV* Belo Horizonte / MG

BR 101 – Lote Único PE Palmares / PE

Penitenciárias Capela do Alto Sorocaba / SP

CPTM – Estação Suzano Suzano / SP

BR 429 RO Rondônia

Valec Fiol Guanambi / BA

projeto descrição

Porto das Dunas
Ampliação e implantação de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Porto das Dunas, 

em Fortaleza, Ceará.

Boulevard Arrudas V
Execução dos serviços e obras de implantação do projeto de revitalização do ribeirão Arrudas, na área 

central de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Transposição do Rio São Francisco
Obras civis no Lote 8 – eixo norte da primeira etapa de implantação do projeto de integração do rio 

São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, em diversos municípios de Pernambuco.

Ramal Cidade da Copa
Obras e serviços de engenharia para implantação do projeto que visa à melhoria da malha viária da Região 

Metropolitana do Recife, em Pernambuco.

TRO Leste-Oeste
Obras e serviços de engenharia para a implantação do Corredor de Transporte Público de Passageiros 

Leste-Oeste, localizado na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco.

Metrô Linha 5 Lilás
Obra e acabamento do trecho entre a Estação Água Espraiada e o Poço Bandeirantes, nomeada Linha 5 – 

Lilás (Lote 4), em São Paulo (SP).

Unila
Primeira etapa do Campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – Unila, localizada 

em Foz do Iguaçu, Paraná.

Sesc Paulista
Reforma e execução da operação e manutenção da futura Unidade do Sesc Avenida Paulista, no centro 

da cidade de São Paulo.

Hemobrás II
Implantação da planta industrial da primeira fábrica de hemoderivados do Brasil. A obra é localizada 

às margens da BR 101, na cidade de Goiana, em Pernambuco.

Fiat – Galpão de pintura
Serviços técnicos de elaboração de projetos e execução das obras civis de construção e edificação do novo 

galpão de pintura, em Betim, Minas Gerais.

TEBIG / RJ
Pré-operacionalização necessária à reforma e ampliação das instalações (Revamp) da plataforma de 

operações do píer do Terminal Marítimo Maximiano Augusto da Fonseca, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

COMPERJ

Pré-operacionalização para as adequações necessárias ao Pipe-Rack do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro (COMPERJ), responsável pelo reuso de água da Petrobras e da Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos do Rio de Janeiro – Cedae.

COHAB Caneleira Urbanização e construção de 680 unidades habitacionais no bairro da Caneleira, em Santos, São Paulo.

Vila CAIC
Construção de 700 apartamentos, centro de referência de assistência social, quadras poliesportivas, 

áreas verdes e obras de infraestrutura do CAIC/Vila Esperança, em Cubatão, São Paulo.

*Projetos encerrados em 2011.
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rElAcioNAmENto 
com cliENtEs

Respeito, confiança e transparência norteiam o relacionamento entre  

a Mendes Júnior e seus clientes. Com o objetivo de melhorar con-

tinuamente seu desempenho, três vezes por ano a empresa realiza 

pesquisas de satisfação junto a esse público. Ao preencher um formu-

lário, com pontuação de 1 a 10, os clientes avaliam a performance da 

Mendes Júnior nos quesitos atendimento, qualificação e competên-

cia dos profissionais, qualidade de produtos e serviços, atuação em 

saúde e segurança, prevenção da poluição e preservação ambiental, 

responsabilidade social e imagem, entre outros. Em 2011, a empresa 

alcançou o índice médio de 8,6 nas pesquisas realizadas, acima da 

meta de 8 pontos, proposta pela organização.

◆ tebig / rj ◆
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gEstão E 
rElAcioNAmENtos

SiSteMa De geStÃo integRaDa (Sgi) 

Desde sua fundação, a Mendes Júnior é reconhecida pela 

qualidade de sua engenharia e por sua postura de respeito 

às questões socioambientais, de saúde e segurança de seus 

colaboradores e também de responsabilidade social.

O Sistema de Gestão Integrada (SGI) reúne os conceitos e di-

retrizes relacionados a essas áreas, sempre alinhados com as 

premissas e valores da empresa, e se constitui em importante 

componente para a geração de resultados efetivos. Conta 

com uma política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social (QMSR) 

que orienta todos os projetos desde a fase de desenvolvi-

mento de negócios e elaboração das propostas até a etapa 

de execução (construção, montagem, manutenção e geren-

ciamento de obras e serviços, associados à engenharia civil, 

elétrica e mecânica).

Os planos de gestão de cada obra são elaborados de acordo 

com suas particularidades e complementados por instruções 

de trabalho específicas, a fim de assegurar o atendimento aos 

requisitos legais, do cliente e da empresa.

Em 2011, foi investido R$ 1,9 milhão para manutenção e 

consolidação do SGI. Para 2012, os principais desafios são 

os de manter o foco de atuação do sistema de QMSR, como 

suporte técnico e facilitador do desenvolvimento de novos 

negócios, e privilegiar a eficácia da ação empresarial como 

base da geração de resultados. Da mesma forma, é neces-

sário reforçar o diferencial competitivo por meio de capa-

cidade técnica e experiência em projetos de construção de 

engenharia da companhia para alcançar as metas em rela-

ção à qualidade, meio ambiente, segurança, saúde e respon-

sabilidade social. 

A Mendes Júnior é certificada nas normas referentes à 

Qualidade (ISO 9001), Gestão Ambiental (ISO 14001), Saúde 

e Segurança do Trabalho (OHSAS 18001) e Responsabilidade 

Social (SA 8000), que atestam a posição de vanguarda da 

empresa no setor de construção pesada e representam um 

importante diferencial para o desenvolvimento de seus con-

tratos. Possui ainda certificação do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H SIAC), que 

abrange o escopo de execução de obras de edificações, sane-

amento básico, viárias e obras de arte especiais.

obJetivoS Da polítiCa De qMSR 

◆  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.

◆ repar / pr ◆
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plANEJAmENto 
EstrAtégico

obJEtivos 
EstrAtégicos 
2010 2014

O compromisso da empresa com a melhoria e o crescimento contínuos, e com a diversi-

ficação de seus negócios, visando também ao mercado internacional, são as premissas 

que orientam o planejamento estratégico da Mendes Júnior. Sua execução é sustentada 

por uma equipe capacitada e comprometida com resultados que garantam uma sólida 

estrutura patrimonial e financeira.

Elaborado para um ciclo de cinco anos, o planejamento é revisto anualmente. A partir da 

estratégia traçada, são definidos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, que 

permitem o cumprimento das diretrizes estratégicas da empresa.

Ao mesmo tempo, as metas são monitoradas em Avaliações Gerenciais Mensais, o que 

permite, se necessário, fazer contínuos ajustes para a obtenção dos resultados desejados. 

O objetivo é fazer com que a empresa seja cada vez mais reconhecida como uma refe-

rência por sua atuação diferenciada e competitiva. Em paralelo, a organização deve ser 

identificada como uma companhia socioambientalmente responsável e capaz de gerar 

valor para seus públicos de relacionamento.

geStÃo eMpReSaRial – logiX 10 

Em 2011, a Mendes Júnior realizou a atualização do seu Sistema de Gestão Empresarial, 

o Enterprise Resourcing Planning – Sistemas de Gestão Empresarial (ERP TOTVS LOGIX), 

promovendo sua evolução tecnológica, com vistas a assegurar maior produtividade e 

eficiência aos processos administrativos da empresa.

Além de resultar em melhorias, a nova versão é compatível com o Windows, mais prática 

e fácil de utilizar. Todos os usuários do software receberam treinamento para trabalhar 

com o novo sistema. 

◆ 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 estratégia empresarial.

◆  Ser reconhecida pelo mercado e pela sociedade como empresa ética, 

socioambientalmente responsável com agregação de valor.

rElAcioNAmENto 
com pArtEs 
iNtErEssADAs

A Mendes Júnior procura desenvolver e manter relacionamentos abertos, 

baseados no diálogo, com todos os públicos com os quais se relaciona. 

Para tanto, utiliza procedimentos e ferramentas de comunicação, visando à 

consulta e à participação das partes interessadas dos projetos. O diálogo é 

estabelecido via contatos pessoais, caixas para coleta de sugestões, veículos de 

comunicação e Internet (pelo Fale Conosco do site www.mendesjunior.com.br).

ongs, 
associaçÕes  
e entidades

clientes imprensa

fornecedores

parceiros 
de negócios

comunidade 
acadÊmica e 

científica

colaboradores

governo

comunidades

mendes júnior
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corporAtivA 

EstruturA 
orgANizAcioNAl

ConDuta De eXCelênCia

A administração da Mendes Júnior compete ao Conselho de Admi-

nistração e à Diretoria. O Conselho de Administração é responsável 

por fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Entre suas 

atribuições está a aprovação de planos e decisões estratégicas.

É composto por três membros, sendo que o seu presidente também 

ocupa o cargo de presidente da empresa. As reuniões ocorrem ordi-

nariamente a cada dois meses e o processo decisório ampara-se no 

conceito de sustentabilidade, que também inspira a cultura organi-

zacional da Mendes Júnior, abarcando os cinco campos de resulta-

dos: Econômico-Financeiro, Mercado & Imagem, Patrimônio Humano, 

QMSR e Tecnologia de Processos. 

A representação da Mendes Júnior compete à Diretoria Executiva, 

que é liderada pelo presidente e formada por quatro vice-presidentes 

(Assuntos Corporativos, Mercado, Engenharia e Desenvolvimento Fi-

nanceiro). Ligados também ao presidente estão a Diretoria de Recursos 

Humanos, as Diretorias de Áreas de Negócios, a Administração e, em 

2011, foi criada a assessoria de Novos Negócios, cuja atuação está fo-

cada em concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), entre outros. 
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ReCuRSoS huManoS novoS negóCioS

aDMiniStRaÇÃo

áRea De negóCioS 

CentRo-noRte

áRea De negóCioS 

inDuStRiaiS

aSSuntoS 

CoRpoRativoS
MeRCaDo engenhaRia

DeSenvolviMento 

FinanCeiRo

pReSiDênCia

áRea De negóCioS 

CentRo-Sul

áRea De negóCioS 

óleo e gáS

pRoJetoS pRoJetoS pRoJetoS pRoJetoS
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cóDigo 
DE éticA

gEstão 
DE riscos

A Mendes Júnior tem um Código de Ética, documento que orienta a conduta de seus 

colaboradores e estabelece os princípios para o desempenho de suas funções e o rela-

cionamento com os públicos da empresa. Todos os colaboradores têm conhecimento de 

seu conteúdo e são signatários do documento, incluído na cartilha de Responsabilidade 

Social e em procedimento do Sistema de Gestão Integrada (SGI). Suas premissas estão 

alinhadas aos valores da organização e reforçam seu modelo de gestão.

O Código de Ética estabelece, entre outros pontos, que os colaboradores devem manter 

atitudes e comportamentos que reflitam sua integridade pessoal e profissional, sem co-

locar em risco a segurança financeira e patrimonial da empresa. São orientados a avaliar 

com cuidado situações que possam caracterizar conflitos entre seus interesses e os da 

organização, bem como selecionar e contratar fornecedores sempre com base em crité-

rios técnicos, profissionais e éticos e atuar de modo a respeitar e preservar a imagem da 

Mendes Júnior em todo e qualquer contato externo, tanto no exercício de suas funções, 

quanto nas relações sociais. 

De acordo com o documento, cabe aos colaboradores reconhecer as falhas e erros come-

tidos no ambiente de trabalho e comunicar de imediato ao seu superior hierárquico. De 

outro lado, eles têm autonomia para questionar as orientações contrárias aos princípios 

e valores da empresa e apresentar críticas construtivas e sugestões visando a aprimorar 

a qualidade do trabalho. Caso constatem alguma inconsistência com as diretrizes e de-

terminações da companhia, os colaboradores são orientados a formalizar denúncias pelo 

site da empresa, no campo do Fale Conosco, (www.mendesjunior.com.br) ou por meio 

de seus gestores diretos.

A gestão de riscos dos negócios da Mendes Júnior está 

atrelada, entre outros fatores, à capacidade de análise de 

cenários e de antecipação a situações críticas, o que per-

mite agir de forma proativa e com o objetivo de minimizar 

possíveis problemas.

A empresa trabalha com o Sistema de Inteligência de Mer-

cado, que assegura maior confiabilidade às suas ações desen-

volvidas com o objetivo de ampliar a carteira de clientes e de 

segmentos para sua atuação. As decisões de prospecção tam-

bém levam em consideração a adequação do empreendimen-

to ao foco estratégico da companhia, o valor financeiro do 

projeto, a capacidade técnica e financeira da Mendes Júnior, 

possíveis parceiros e concorrentes, entre outras variáveis.

Outra ferramenta utilizada é o Sistema de Seletividade e 

Priorização de Negócios (SPN), que tem a função de apoiar 

a validação das oportunidades de negócio, constituindo-se 

em um diferencial para a gestão de mercado. Por meio des-

se sistema, os profissionais têm condições de fazer análises 

mais minuciosas das oportunidades de cada projeto, consi-

derando desde as certificações dos parceiros envolvidos até 

a longevidade de atuação do cliente, por exemplo. 

A Gestão de Riscos se completa com o Sistema de Segurança 

da Informação, outro importante aliado nesse processo. A 

empresa empreende ações voltadas para preservar a segu-

rança, a integridade e a confidencialidade das informações 

que tramitam em sua rede corporativa. Um dos principais 

desafios da área, em 2012, é a utilização de recursos da 

Web 2.0.

SeguRanÇa Da inFoRMaÇÃo

A empresa possui uma estratégia eficaz de segurança da 

informação, o que permite tratar os desafios de proteção 

de suas informações mesmo em novos ambientes ou pla-

taformas. O uso dos dispositivos móveis e as mídias sociais 

trazem riscos e oportunidades, razão pela qual é necessário 

promover a utilização segura dessas ferramentas.

Uma das metas para os próximos anos é disponibilizar, de 

forma confiável e adequada, a utilização de Smartphones e 

Tablets para os colaboradores, de modo a garantir, ao mesmo 

tempo, agilidade e confiabilidade às atividades corporativas. 

Além disso, é necessário estabelecer novas regras conside-

rando, inclusive, a consumerização (utilização de dispositivos 

particulares no ambiente corporativo).

Em 2011, a empresa passou a usar redes sociais em seu 

processo de recrutamento e seleção, possibilitando, com se-

gurança, agregar valor estratégico para a organização. 
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DEsEmpENHo 
EcoNÔmico

Apesar de um ano instável para o mercado de construção pesada, que 

não apresentou o desempenho esperado e mostrou uma tendência de 

retração, e da decisão da empresa de ainda assim manter sua estrutura 

administrativa das áreas comerciais, de produção e apoio, a Mendes 

Júnior conseguiu apurar resultados positivos em rentabilidade. O lucro 

líquido, no entanto, ficou abaixo do resultado apresentado em 2010. 

A empresa encerrou o ano com um crescimento do backlog em mais 

de 70% em relação ao saldo verificado no início de 2011, valor este 

que suporta as perspectivas de crescimento para 2012. 

A instabilidade que atingiu o setor ao longo do ano, associada à manu-

tenção da estrutura administrativa das áreas comerciais, de produção 

e apoio, não impediram a Mendes Júnior de encerrar o exercício com 

rentabilidade positiva.

As perspectivas se justificam diante de movimentos e iniciativas como 

a do Governo Federal, que deve implementar um novo formato de li-

citação pública com foco não mais em projetos básicos ou iniciais, mas 

em projetos executivos, com escopo financeiro de engenharia e de 

gestão de riscos mais bem definido. Além disso, as obras para a Copa 

do Mundo de 2014 devem impulsionar o mercado, considerando a ne-

cessidade de aceleração das construções a partir de 2012. Boas opor-

tunidades também se apresentam no mercado de Óleo e Gás, área de 

negócio em que a empresa se destacou em 2011 e que constitui outra 

grande aposta de crescimento no País.

ebitda (r$ milhÕes)

2011 2010

65,05 85,69

liquidez corrente (%)

2011 2010

2,40% 2,36%

liquidez geral (%)

2011 2010

2,14% 2,11%

patrimônio líquido (r$ mil)

2011 2010

409.733 389.419

endividamento (%)

2011 2010

39,8% 39,9%

distribuição operacional da receita (%)

2011 2010

Petróleo 70% 61%

Infraestrutura 20% 31%

Indústria / Manutenção 2% 1%

Obras Civis 8% 7%
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DEmoNstrAção DE 
vAlor ADicioNADo
CoMo a MenDeS JúnioR DiStRibui a Riqueza que geRa

2011

2010

A ◆ 49% – Colaboradores

A ◆ 54% – Colaboradores

D ◆ 3% – Lucros retidos

D ◆ 7% – Lucros retidos

C ◆ 23% – Juros e aluguéis

C ◆ 18% – Juros e aluguéis

B ◆ 25% –  Governo (impostos,  

taxas e contribuições)

B ◆ 21% –  Governo (impostos,  

taxas e contribuições)

◆ sesc 24 de maio / sp ◆
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gEstão AmbiENtAl 
E promoção ciDADã 
JuNtAs NA rEpAr

cAsE DEsEmpENHo 
AmbiENtAl

A Mendes Júnior possui um conjunto de diretrizes que orien-

ta a gestão dos impactos ambientais de suas atividades. 

Ainda na fase de concorrência e orçamento, a empresa faz o 

levantamento e avaliação dos requisitos legais e do cliente re-

lativos à área ambiental. Conquistado o negócio, as fases de 

planejamento e mobilização dos projetos de construção são 

utilizadas para o desenvolvimento de estudos que objetivam 

reduzir o consumo de materiais e estabelecer a gestão inteli-

gente de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas. 

Em paralelo, a Mendes Júnior prioriza a gestão dos proces-

sos de licenciamento, visando a aprimorar o controle das 

condicionantes ambientais, como também todo o impacto 

de suas atividades no processo de construção (supervisão, 

monitoramento, controle e auditorias internas, entre outros).

A empresa investe na educação e conscientização ambiental 

dos colaboradores próprios e de empresas parceiras, com-

partilhando a importância estratégia do tema e reforçando 

o papel de cada um nesse processo. Essas ações contribuem 

diretamente para o alcance de resultados que possam ser 

considerados em novas propostas de projetos. 

Como fruto desse trabalho, a empresa manteve em 2011  

a certificação ISO 14001 e também deu continuidade ao 

processo de busca pelo certificado Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED). O certificado é voltado para a 

construção de edificações sustentáveis. 

Os projetos de construção do estádio Arena Pantanal (Copa 

de 2014), em Cuiabá (MT), e do edifício do Sesc, na Av. 

Paulista, na cidade de São Paulo devem receber este certifi-

cado ao final da obra. Para isso, será necessária a aprovação 

de vasta documentação técnica que comprove o cumpri-

mento dos requisitos da Norma LEED-2009, evidenciando o 

uso racional de energia e da água, uso eficiente de materiais 

e recursos naturais e a redução dos impactos ambientais que 

efetivamente ocorreram durante o processo de construção.

novoS paRâMetRoS

Em 2011, a empresa alterou a forma de relatar os dados de consumo, passando 

a medir o desempenho por linha de atuação. Por essa razão, em alguns indicadores 

ainda não é possível fazer análises comparativas com os números apresentados 

nos relatórios anteriores. A expectativa é de que isso será viável a partir de 2012, 

o que facilitará a definição de planos de melhorias por área de negócio.

Como empresa líder do consórcio Interpar, a Mendes Júnior vem trabalhando 

desde 2008 na ampliação das instalações da Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar), da Petrobras, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). 

No entorno da Repar, no município de Araucária, o consórcio Interpar apoia, desde 

2011 o Projeto Estopa, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social. O projeto está voltado para a promoção e valorização 

social de mulheres, residentes especialmente nos bairros Califórnia e São Sebastião.

Seu objetivo é criar uma nova fonte de renda para as 30 famílias beneficiadas, 

contribuindo para o resgate da dignidade profissional, fortalecimento da autoestima 

e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O trabalho envolve a produção de 

estopas a partir da reciclagem de tecidos fornecidos pelo consórcio. A produção é 

adquirida por empresas da região para uso na limpeza de componentes industriais.

O consórcio Interpar contribuiu, também, com maquinário, mobiliário, transporte 

para workshops de treinamento e doou uniformes para os integrantes do 

projeto. Em 2012, apoiará financeiramente a realização de curso de capacitação 

em gestão para as lideranças do projeto, que será ministrado pelo Sebrae.
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investimentos e gastos em proteção ambiental (r$) por linha de atuação

negócios de 

infraestrutura

negócios 

industriais

negócios de 

óleo e gás
total

Destinação final de resíduos 1.017.108,06 18.214,10 1.745.186,84 2.780.509,00

Análise de efluentes 5.170,07 1.500,00 69.301,00 75.971,07

Resíduos de fossas sépticas 40.052,00 4.300,00 1.140.514,33 1.184.866,33

Educação e treinamento* 33.452,16 0,00 9.811,22 43.263,38

Produtos e serviços necessários à gestão ambiental 20.940,94 21.419,05 0,00 42.359,99

Infraestrutura e equipamentos para coleta e 

armazenamento temporário de resíduos
66.196,50 3.000,00 1.605.965,48 1.675.161,98

Instalações para coleta e tratamento de efluentes (caixa 

separadora de água e óleo, fossa séptica, ETE, etc.)
112.871,73 0,00 0,00 112.871,73

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental, 

pesquisa e desenvolvimento.
89.116,91 22.149,24 2.821.978,80 2.933.244,95

Outros gastos e investimentos em proteção ambiental 127.896,77 0,00 217.285,64 345.182,41

total 1.512.805,14 70.582,39 7.610.043,31 9.193.430,84

iNvEstimENtos 
AmbiENtAis
Os investimentos em proteção ambiental aumentaram 

aproximadamente 47%, passando de R$ 6,1 milhões em 2010 

para R$ 9,1 milhões em 2011. Desse total, perto de R$ 7,5 milhões 

foram direcionados para projetos da área de Óleo e Gás.

Fonte: Dados fornecidos pelos Projetos.

* Os dados de Educação e treinamento ambiental não abrangem os custos mais significativos de tais atividades, 
representados pela mão de obra especializada. Cabe salientar que cada Projeto utiliza seus técnicos da área de Meio 
Ambiente para realizar as atividades de educação e treinamento, o que reduz significativamente os custos das mesmas.

ConSuMo De MateRiaiS e MatéRiaS-pRiMaS 

Mesmo com o incremento da atuação da empresa em projetos de Óleo e Gás, segmento que normalmen-

te demanda o maior uso de estruturas nos processos construtivos, o consumo de materiais se manteve 

estável em 2011. Já o consumo de matérias-primas foi maior em 2011, chegando a 226,7 mil toneladas 

no ano, quase 50% a mais do que o registrado em 2010. O aumento deve-se, basicamente, ao perfil dos 

projetos, que demandaram volumes maiores de insumos como areia e cimento.

consumo de materiais por linha de atuação em 2011 (t)

negócios de infraestrutura negócios industriais negócios de óleo e gás

Tubo 3.660,00 12,00 6.494,00

Tela soldada 2,44 0 7,22

Chapa  3.726,58 8,66 666,00

Cantoneira 338,00 0,10 81,00

Viga 172,03 0 52,77

Barra chata 39,00 0,10 4.072,22

Barra redonda  7.209,10 0 1.091,07

Perfil 1.566,07 0,20 511,31

Prego 18,11 0 12,59

Arame 19,57 0 119,40

Cordoalha 50,95 0 0,04

total  16.801,85 21,06 13.107,62

consumo de matérias-primas por linha de atuação (t)

negócios de infraestrutura negócios industriais negócios de óleo e gás

Areia 25.928,00 90,00 33.320,00

Brita 85.865,00 2.792,00 37.637,00

Cimento 31.475,00 0 9.217,00

Cal 383,00 0 0

total 143.651,00 2.882,00 80.174,00
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consumo de água por linha de atuação em 2011 (m3)

escritórios negócios de infraestrutura negócios industriais negócios de óleo e gás

7.766,00 77.610,37 1.605,20 706.712,96

total 793.694,53

água*

A Mendes Júnior possui controles rigorosos que reforçam seu compromisso com a preservação dos recur-

sos hídricos, tanto em quantidade quanto em qualidade. O uso da água é feito de maneira responsável 

e sempre com as outorgas necessárias. Em 2011, a forte presença no setor de Óleo e Gás acarretou au-

mento significativo do consumo de água da empresa. Somente os projetos dessa linha de atuação foram 

responsáveis por quase 90% do consumo total.

eneRgia*

Em 2011, a Mendes Júnior teve uma redução de 23% no consumo de energia elétrica em relação a 2010. 

A diferença do consumo pode ser explicada pelo perfil da carteira de clientes, que varia de um ano para 

outro e também pelo cronograma da obra.

consumo de energia elétrica por linha de atuação (gj)

2011 2010

Escritórios 2.510,61 2.509,49

Infraestrutura 3.554,92 4.335,67

Negócios Industriais 668,40 8.589,00

Óleo e Gás 12.674,60 9.104,99

total 19.408,54 24.539,15

* Os consumos de água e energia apurados são aqueles provenientes de concessionárias, não correspondendo ao  
total realmente consumido pela Mendes Júnior no ano. A energia elétrica complementar pode ser obtida por meio  
de geradores a diesel e a água via poços artesianos.

geStÃo De ReSíDuoS 

Todos os projetos de construção da empresa possuem áreas 

reservadas para o armazenamento de resíduos, coletados 

seletivamente e destinados de maneira adequada. O gerenciamento 

dos resíduos (perigosos e não perigosos) é feito por empresas 

especializadas, devidamente licenciadas, contratadas nas unidades 

da Mendes Júnior para essa finalidade. Em 2011, foi registrado 

aumento significativo na geração total de resíduos (perigosos 

e não perigosos), provocado pelos materiais excedentes de 

escavação, principalmente nos projetos de Óleo e Gás. 

A empresa trabalha para reduzir a geração de resíduos e estende 

esse compromisso aos colaboradores, que recebem treinamentos 

destinados a aumentar a conscientização sobre o uso adequado de 

materiais. Algumas ações desenvolvidas são exemplos de atitudes 

conscientes que demonstram os esforços nesse sentido: na Repar, 

em Araucária (PR), uniformes usados dos colaboradores do consórcio 

Interpar são transformados em estopa para uso industrial (case 

na página 54). Em Belo Horizonte, a sobra de papéis do Escritório 

Central é destinada à Associação dos Catadores de Papelão e 

Material Reaproveitável (Asmare), colaborando para a geração 

de renda de centenas de famílias. Entre plástico e papel, foram 

doados, em 2011, 4,3 mil quilos de materiais para a Asmare. 

◆ repar / pr ◆
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resíduos gerados em 2011 por linha de atuação (t)

ReSíDuoS nÃo peRigoSoS

Disposição negócios de infraestrutura negócios industriais negócios de óleo e gás total

Papel / Papelão Reciclagem 44,74 2,32 84,93 131,98

Plástico Reciclagem 34,04 4,60 102,47 141,12

Metal Reciclagem 824,93 0,63 224,68 1.050,24

Madeira Reciclagem 696,44 3,06 5.353,44 6.052,94

Vidro Reciclagem 0,13 0,35 0,29 0,78

Orgânico Reciclagem 20,79 0,58 136,24 157,69

Entulho de demolição Aterro Industrial Classe II / Britagem 36.486,09 7,50 11.472,56 47.966,15

Lixo Comum Aterro Sanitário 378,36 3,26 484,80 866,41

Material excedente de escavação Aterro Industrial Classe II 75.484,67 6,60 73.315,53 148.806,80

Disco de corte/ponta de eletrodo Aterro Industrial Classe II 0,01 0,00 15,00 15,01

Outros Aterro Industrial Classe II 300,14 0,00 64,27 364,41

total 114.270,34 28,90 91.254,28 205.553,53

ReSíDuoS peRigoSoS

Disposição negócios de infraestrutura negócios industriais negócios de óleo e gás total

Resíduo contaminado / não reciclável Aterro Industrial Classe I 7,07 1,39 178,14 186,60

Efluente sanitário ETE / Fossa Séptica 816,29 253,04 30.454,80 31.524,13

Óleo lubrificante e hidráulicos usados Refino 988,41 1,53 0,00 989,94

Telhas de amianto Aterro Industrial Classe I 3,86 0,00 0,00 3,86

EPIs contaminados Aterro Industrial Classe I 2,94 2,46 11,00 16,40

Resíduos gerados nos serviços de saúde Autoclave / Incineração / Aterro Industrial Classe I 0,13 0,00 0,35 0,47

Lâmpadas fluorescentes Descontaminação / Reciclagem 0,40 0,00 0,69 1,10

Cartuchos e toners vazios de impressoras Descontaminação / Reciclagem 0,00 0,02 0,00 0,02

Pneus Reutilização para outra finalidade 2,10 0,00 0,08 2,18

Outros 18,35 0,00 8,66 27,01

total 1.839,57 258,44 30.653,71 32.751,72

total geral (não perigosos e perigosos) 116.109,91 287,35 121.907,99 238.305,25

Fonte: Dados fornecidos pelos Projetos.
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EgrEssos DE 
trAbAlHo EscrAvo 
coNquistAm DigNiDADE

O consórcio formado pela Mendes Júnior e pela Santa Bárbara Engenharia, responsável 

pela obra Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), está mudando de forma significativa a vida 

de 25 pessoas. Elas chegaram ao projeto em situação de vulnerabilidade, provenientes de 

outros trabalhos considerados escravocratas em fazendas do interior do Mato Grosso.

Além de recuperarem a dignidade pela conquista de um trabalho legal e justo, esses trabalhadores 

foram incentivados a buscar educação básica e profissional. Durante seis meses, entre agosto e 

dezembro de 2011, frequentaram as salas de aula, em paralelo ao trabalho no canteiro de obras. 

Nesse ambiente, tiveram contato com o conceito de empreendedorismo, participaram de oficinas 

de leitura e assistiram a palestras dadas por colegas sobre meio ambiente, segurança e qualidade. 

Premiações foram criadas de acordo com a frequência e o desempenho de cada um, como forma 

de incentivar a participação. Mais do que proporcionar a aprendizagem de conceitos e temas 

específicos, a iniciativa contribuiu para o desenvolvimento de autoestima de cada colaborador 

e ainda permitiu a construção de relações interpessoais com mais qualidade e confiança.

A Superintendência Regional do Trabalho (SRT), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o 

Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai), todos de Mato Grosso, foram parceiros 

do projeto, denominado Programa de Ação Integrada. Com um investimento de 

R$ 1.072,19 por trabalhador envolvido, o consórcio Santa Bárbara / Mendes Júnior ganhou 

o reconhecimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pela iniciativa em favor 

da erradicação do trabalho escravo. O projeto alcançou repercussão nacional e internacional.

cAsE
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peRFil DoS ColaboRaDoReS

Em 2011, a empresa alterou a forma de relatar os dados de movimentação de pessoas, 

passando a considerar a média de colaboradores nos projetos durante o ano. A mudança 

reflete a realidade do setor, cujo efetivo varia ao longo do período de acordo com o 

perfil e estágio dos projetos. Por essa razão, em alguns indicadores não é possível fazer 

análises comparativas com os números apresentados nos relatórios anteriores.

público iNtErNo

por gÊnero

2011

Masculino 6.388

Feminino 411

total 6.799

por região

2011

Região Sul 1.749

Região Sudeste 4.689

Região Centro Oeste 42

Região Nordeste 316

Região Norte 3

total 6.799

por faixa etária

2011

Até 25 anos 1.548

De 26 a 30 anos 1.276

De 31 a 40 anos 1.860

De 41 a 50 anos 1.209

Acima de 51 anos 906

total 6.799

por tipo de emprego

2011

Administrativo 896

Aprendiz 68

Especialista 476

Estagiário 48

Executivo 9

Management 1.088

Operacional 4.214

total 6.799

por tipo de contrato

2011

Meio horário 54

Estagiários 48

taxa de rotatividade por região (%)

2011

Região Sul 14,06

Região Sudeste 72,72

Região Centro Oeste 1,765 

Região Nordeste 11,43

Região Norte 0

taxa de rotatividade por faixa etária (%)

2011

Até 25 anos 89,79

De 26 a 30 anos 88,17

De 31 a 40 anos 86,08

De 41 a 50 anos 80,15

Acima de 51 anos 64,02

taxa de rotatividade por gÊnero (%)

2011

Masculino 86,05

Feminino 40,87

RotativiDaDe

evoluÇÃo Do núMeRo De ColaboRaDoReS eM 2011

A redução do número de 
empregados é decorrente 
da conclusão de obras ao 
longo de 2011. 0
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geStÃo De peSSoaS

Pelas próprias características de suas atividades, a Mendes Júnior trabalha com um grande contingente de 

mão de obra. E tem consciência de que é fundamental contar com uma equipe especializada e que seja 

diferenciada em relação ao mercado, para que possa oferecer a seus clientes as melhores soluções em 

engenharia. O principal desafio da gestão de Recursos Humanos é atuar para a captação e qualificação 

de profissionais que possam compor uma equipe forte e comprometida com os valores e com a susten-

tabilidade do negócio.

A competitividade depende ainda de um quadro de profissionais que possa conjugar experiência com 

alta performance, características hoje muito requisitadas em um mercado de grande concorrência e que 

apresenta significativo déficit de profissionais que tenham suas competências ajustadas às novas realida-

des do negócio. 

Sempre que possível, a empresa dá prioridade às movimentações internas, desde que os candidatos 

apresentem as competências desejadas para o cargo oferecido. Com objetivo de conhecer melhor as 

habilidades dos colaboradores, a Mendes Júnior desenvolveu um projeto de mapeamento do patrimônio 

humano, com atualização do cadastro de competências, aspirações e trajetória profissional; a maximiza-

ção das possibilidades de aproveitamento interno e a consolidação do assessment (avaliação), base para 

a proposição de ações de desenvolvimentos pessoais e institucionais. Nas contratações externas, a mão 

de obra das localidades onde se desenvolvem os projetos tem preferência, mas precisa também atender 

aos requisitos necessários.

Em 2011, a Diretoria de Recursos Humanos consolidou sua participação no nível estratégico da empresa 

e avançou na estruturação das suas atividades. Deu sequência ao redesenho dos processos, à definição 

do modelo de gestão de pessoas e de indicadores, confirmando a importância dos chamados subsiste-

mas de RH: Remuneração e Benefícios, Relações do Trabalho, Folha e Relações Sindicais, Treinamento e 

Desenvolvimento, Análise de Performance, Processo de Sucessão.

O principal desafio em 2012 será interligar esses subsistemas aos três níveis de atuação – Empresa, 

Negócio e Projeto. Avanços importantes já foram conseguidos em 2011, como a possibilidade de con-

sulta online dos indicadores de gestão de pessoas, a composição digital dos relatórios gerenciais e o uso 

da Internet pela área de Recrutamento e Seleção. Neste caso, a empresa passou a realizar entrevistas à 

distância e utilizou redes sociais como ferramenta informativa para o acompanhamento dos candidatos. 

O processo melhorou a qualidade dos resultados e reduziu custos. 

evolução dos treinamentos por categoria funcional

Categoria funcional Carga horária 2011* Carga horária 2010

Quadro Fixo 17.650 horas 27.491 horas

Quadro Rotativo 474.581 horas 2.515.399 horas

Prestador de Serviço 48.285 horas 385.264 horas

total 540.516 horas 2.928.154 horas

evolução dos investimentos em treinamento (r$)

2011 2010

Investimentos em Treinamentos na Sede 1.111.124,00 950.000,00

Investimentos em Treinamentos nos Projetos 263.590,61 450.000,00

total 1.374.714,61 1.400.000,00

* Como o ano de 2011 foi um período de desmobilizações de obras, houve redução significativa na carga horária de 
treinamento. Em 2010, ao contrário, houve mobilização de várias obras, pico de pessoal em outras e, consequentemente, 
esse movimento foi refletido no indicador. No entanto, o investimento em treinamento e desenvolvimento se manteve 
estável, na ordem de R$ 1,37 milhão.

tReinaMento e DeSenvolviMento 

A área de Treinamento e Desenvolvimento promove diversos programas para todos os 

colaboradores, que visam à construção e difusão do conceito de Inteligência Coletiva, segundo 

o qual é essencial compartilhar as competências, para alcançar melhor aprendizado e preparação 

dos profissionais. A empresa se organiza para que os profissionais com menos experiência 

aprendam com aqueles que têm mais vivência e que, nesse intercâmbio, um novo e mais 

consolidado conhecimento seja construído, criando um valor importante para a companhia. 
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◆  bioSeR 

Centro de Treinamento que tem a Mendes Júnior como patrocinadora e é 

voltado para qualificação de mão de obra, em parceria com o Sesi, Senai, 

entre outras entidades. Em 2011, foram capacitados mais de 2.000 alunos, 

muitos deles aproveitados pela empresa e por outras companhias. 

◆   pRogRaMa atituDe SeguRa – CuiDe-Se 

Realiza treinamentos com o objetivo de conscientizar todos os colaboradores  

sobre sua responsabilidade na prevenção de acidentes. Os primeiros resultados  

do Programa já apontam uma significativa queda nos indicadores de frequência  

e gravidade de acidentes de trabalho.

◆   pRogRaMa De iDioMaS 

Foco no atendimento à competência empresarial requerida para a atuação  

fora do País, por meio do alinhamento das necessidades de comunicação  

internacional às capacitações individuais. 

◆   tReinaMentoS Webaula 

Promove treinamentos à distância, o que favorece a disseminação do 

conhecimento e a consolidação da filosofia empresarial, com uso de 

Internet. Alguns exemplos são os cursos de SGI (Sistema de Gestão 

Integrada), Excel, Word, Power Point, MS Project, Autocad, entre outros.

◆   pRogRaMa De liDeRanÇa 

Diagnóstico minucioso das áreas de negócio e de seu grupo de  

liderança e conversão das maiores demandas em ações de 

desenvolvimento focadas no atendimento à estratégia empresarial. 

◆   pRogRaMa JovenS pRoFiSSionaiS  

Objetiva ao desenvolvimento dos jovens profissionais da Mendes Júnior,  

com a coordenação e acompanhamento de colegas mais experientes.  

Dessa forma, duas gerações compartilham conhecimento com foco na  

inovação e na retenção de talentos.

DEstAquEs 
Em 2011

A Mendes Júnior valoriza seus profissionais e pratica 

salários compatíveis com os do mercado da constru-

ção pesada. Em 2011, antecipando-se às decisões sin-

dicais, garantiu índice de reajuste salarial a seus tra-

balhadores meio ponto percentual acima da inflação 

do período. 

Além disso, manteve ampla gama de benefícios para 

seus colaboradores e dependentes, com itens que su-

peram o que está acordado na convenção trabalhista, 

como é o caso do Plano de Saúde, Previdência Privada 

e do valor do Seguro de Vida. Os colaboradores têm 

ainda direito ao vale alimentação ou vale refeição e 

também à cesta básica. Em 2011, o valor dos benefí-

cios cresceu, devido ao aumento significativo do efeti-

vo de três grandes obras (Replan, Terminal Aquaviário 

de Barra do Riacho e Repar).

O Programa de Participação nos Lucros e/ou Resul-

tados alcança todos os colaboradores da empresa e, 

em 2011, distribuiu R$ 8,3 milhões.

rEmuNErAção 
E bENEfícios

valores destinados a benefícios (r$)

benefício 2011 2010

Saúde 19.492.482,63 18.527.018,79

Plano Saúde1 17.572.447,46 16.324.145,87

Plano Odontológico2 1.920.035,17 2.202.872,92

alimentação 40.766.839,35 36.550.496,45

Refeitório 16.284.165,78 17.391.372,53

Vale Refeição 10.925.299,79 10.579.448,66

Vale Alimentação 10.197.786,87 6.659.840,20

Cesta Básica3 3.359.586,91 1.919.835,06

Seguro de vida em grupo4 2.325.806,47 2.680.491,88

transporte colaboradores 19.564.537,42 17.000.306,12

Próprio 18.040.410,84 13.693.396,89

Vale transporte5 1.524.126,58 3.306.909,24

plR 8.309.333,58 7.431.125,54

total geral 90.458.999,46 82.189.438,78

% participação MJte 52,81% 55,69%

1  Seguro-saúde extensivo a todos os colaboradores do quadro fixo, ou seja, admitidos e administrados pela 
Administração Central (independentemente do local de trabalho) e colaboradores do quadro rotativo que 
atuam em projetos em que esse benefício é exigido pelo cliente.

2  Para colaboradores do quadro rotativo em projetos em que esse benefício é exigido pelo cliente.
3  Fornecida conforme exigência da convenção coletiva de trabalho de cada região onde a empresa tem projetos.
4  Apólice única para todos os colaboradores da empresa (independentemente de serem administrados pela sede 
ou pelo projeto).

5 Para todos os colaboradores da empresa.
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RepReSentaÇÃo DoS eMpRegaDoS

Colaboradores de todos os projetos e também da Administração Central são representados por seus 

colegas em comitês encarregados de manter o diálogo com a alta direção da empresa em assuntos rela-

cionados à norma SA 8000 (Saúde, Segurança e Condições de trabalho). Os representantes são eleitos 

pelos próprios colaboradores e podem enviar suas solicitações com uso das ferramentas de comunicação 

já consolidadas na companhia, tais como e-mail e caixa de sugestões.

Como resposta a uma das sugestões apresentadas pelos colaboradores, em 2011 teve início o processo de 

implantação dos novos modelos de uniformes de trabalho, com alguns modelos fabricados com tecidos 

feitos a partir de garrafas “pet” recicladas, o que reforça a preocupação com a sustentabilidade.

RelaÇÕeS Do tRabalho

Estabelecer relações de confiança com colaboradores e entidades sindicais faz parte das premissas de 

relacionamento da Mendes Júnior com esses públicos. Em 2011, foram registradas duas paralisações nas 

obras, contabilizando cinco dias nos projetos Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (ES) e Hemobrás (PE). 

Em ambos os casos, a empresa se posicionou de forma aberta e proativa, reforçando a opção pelo diálogo 

como ferramenta de solução de conflitos. 

A Mendes Júnior respeita as entidades sindicais, representantes de seus colaboradores, e assegura o cum-

primento dos acordos e/ou convenções coletivas de trabalho, conforme sua região/base de atuação. Esses 

preceitos, bem como outras diretrizes e orientações, integram a Política de Relações Sindicais da empresa. 

mendesprev sociedade previdenciária

plano De ContRibuiÇÃo DeFiniDa De beneFíCioS (pCDb)

Contribuições Recebidas – 2011 (R$) Contribuições Recebidas – 2010 (R$)

Normal Patrocinadora 506.779,92 285.388,62

Patrocinadora Custeio Administrativo 490.622,57 486.180,00

Normal dos Participantes 1.091.894,06 636.947,58

Extraordinária dos Participantes 140.395,20 175.450,00

Recursos Portados 12.215,74 39.859,35

Contribuições Autopatrocinados 55.624,21 0,00

total 2.297.531,70 1.623.825,55

plano MiSto De beneFíCioS

Normal Patrocinadora 1.745.301,69 912.113,89

Normal dos Participantes 915.187,43 1.748.371,21

Contribuições Autopatrocinados 81.441,09 21.583,12

Optantes BPD 11.251,78 8.835,30

total 2.753.181,99 2.690.903,52

benefícios pagos

benefícios pagos – 2011 (R$) benefícios pagos – 2010(R$)

Aposentadoria Normal 1.493.339,94 977.032,04

Aposentadoria Antecipada 2.401.905,92 1.751.091,63

Aposentadoria por Invalidez 21.899,44 20.025,23

total 3.917.145,30 2.748.148,90

pReviDênCia pRivaDa

Há 21 anos, os colaboradores da Mendes Júnior contam com 

um plano de previdência privada, administrado pela Mendes-

prev Sociedade Previdenciária. A adesão é voluntária e garan-

te, além da suplementação de aposentadoria, benefícios de 

aposentadoria por invalidez, e pensão por morte para os de-

pendentes. Em caso de perda do vínculo empregatício, o cola-

borador pode optar pelos Institutos de Benefício Proporcional 

Diferido, Portabilidade, Resgate e Autopatrocínio.

Atualmente, a Mendes Júnior patrocina dois Planos: o Plano 

Misto de Benefícios e o Plano de Contribuição Definida. Em 

dezembro de 2011, o Plano Misto de Benefícios contava 

com 194 participantes ativos, três autopatrocinados e, ainda, 

55 aposentados (sete deles por aposentadoria por invalidez; 

12 por aposentadoria normal; e 36 por aposentadoria an-

tecipada). O Plano de Contribuição Definida, iniciado em 

março de 2010, contava em 2011 com 264 participantes 

ativos e 10 autopatrocinados.

Em 2011, o total de contribuições recebidas foi aproxi-

madamente 30% maior que em 2010, passando de  

R$1.623.825,35 para R$2.297.531,70, evidenciando aumen-

to da adesão e dos aportes, tanto da patrocinadora quanto 

dos participantes.

Os planos são mantidos pela Mendes Júnior Trading e 

Engenharia S.A., que, além de patrocinadora, também é 

responsável pelo custeio administrativo.
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CoMuniCaÇÃo

A comunicação com os colaboradores, comunidades e demais partes interessadas é prio-

ridade para a Mendes Júnior e faz parte de sua estratégia. A empresa utiliza ferramentas 

que possam assegurar transparência sobre suas atividades e os processos dela decorren-

tes. Em 2011, a Mendes Júnior consolidou o Comitê de Comunicação criado um ano 

antes, com o intuito de facilitar o diálogo e o fluxo de informações dentro e fora da 

companhia. O Comitê reúne colaboradores de várias áreas, o que também confere maior 

representatividade e abrangência às iniciativas propostas.

As ferramentas de comunicação foram ampliadas no ano passado, com a implantação de 

três novos veículos destinados aos públicos interno e externo: o jornal mural “Ponto da 

Notícia”, projeto ainda em sua primeira fase, em que é destinado à Administração Central, 

escritórios do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e aos projetos Porto das 

Dunas, Usina ArcelorMittal em Juiz de Fora e Sesc Paulista; jornal impresso corporativo 

“Mendes e Você”, voltado para o público interno; e encarte impresso dos projetos “Fique por 

Dentro”, para os públicos interno e externo na Usina ArcelorMittal em Juiz de Fora (MG).

Em razão dos bons resultados e da receptividade que os veículos alcançaram, estas ferra-

mentas de comunicação serão adotadas em outros projetos da Mendes Júnior, buscando 

reforçar cada vez mais a comunicação da empresa. E serão mantidas nas unidades já 

envolvidas neste processo.indicadores de saúde e segurança no trabalho

(considerando o fator multiplicador de 1.000.000)*

indicadores 2011 2010

Total de horas trabalhadas 21.029.164,14 25.017.469

Taxa de frequência acidentes sem afastamento 4,05 3,86

Taxa de frequência acidentes com afastamento 1,14 1,57

Taxa de gravidade 15 170

* Os dados apresentados consideram os percentuais de participação da empresa quando atua em Consórcios.
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 denominador a referência 
de dias trabalhados (não considera subcontratadas).
Total de Horas Trabalhadas: foram consideradas as horas trabalhadas da Mendes Júnior / Consórcios e empresas subcontratadas.

A Mendes Júnior diminuiu também o número de ocorrência de acidentes e afastamentos 

previdenciários, gerando um FAP (Fator Acidentário Previdenciário) menor. Esse resultado 

significa um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, além de uma redução mensal 

de custos, uma vez que a taxa incide diretamente sobre a folha de pagamento da empresa.

2011 2010

FAP 0,8860 0,8869

SAT 2,65% 2,66%

SaúDe e SeguRanÇa

Garantir a integridade dos colaboradores e proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro é 

um compromisso da Mendes Júnior. Esse compromisso pode ser comprovado pela evolução da taxa de 

frequência de acidentes com afastamento que caiu de 1,57, em 2010, para 1,14, em 2011, representando 

uma redução de 27,4% no número de ocorrências. O índice atende à meta proposta pela empresa. 

Em 2011, a companhia consolidou a gestão de Segurança e Saúde Ocupacional por meio do software 

SOC, que assegura a padronização das ações relacionadas ao Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional 

e gerencia a saúde dos profissionais desde sua admissão na empresa. O uso do SOC possibilita uma visão 

global sobre os temas relacionados à área e permite o acompanhamento dos riscos de cada projeto e a 

quantificação e qualificação de ocorrências, favorecendo uma atuação pontual e específica.

Também no ano passado, a Mendes Júnior concentrou esforços na manutenção dos programas já exis-

tentes e ampliou o programa de Check-up Periódico, visando melhorias na saúde e qualidade de vida 

dos empregados. 

evoluÇÃo Do DeSeMpenho De SeguRanÇa

indicadores de saúde e segurança no trabalho 

(considerando o fator multiplicador de 200.000)*

indicadores 2011 2010

Taxa de lesões (TL) 1,04 1,09

Taxa de Doenças Ocupacionais (TDO) 0,00 0,00

Total de Dias Perdidos (TDP) 2,43 9,44

Total de Absenteísmo (TA) 2,11 1,81

Total de óbitos no período 0 0
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FoRneCeDoReS

Uma das primeiras ações realizadas pela Mendes Júnior, antes do início de um novo projeto, é a composi-

ção dos suprimentos necessários para desenvolvê-lo. Nesse sentido, são realizadas negociações com cerca 

de quatro mil possíveis fornecedores por mês, trabalho que se converte em um valor de aproximadamente 

R$ 45 milhões em contratos de compras. Em 2011, a Mendes Júnior realizou transações comerciais com 

5.337 empresas de sua carteira de 72.650 fornecedores de materiais e serviços, número similar ao prati-

cado em 2010.

Todos os contratos firmados pela Mendes Júnior estão em conformidade com a legislação trabalhista e 

com as determinações de responsabilidade social da norma SA 8000. 

A perspectiva para 2012 é consolidar a avaliação de desempenho de fornecedores e prestadores de servi-

ço. Realizada periodicamente, a avaliação observa questões como cumprimento de prazos, atendimento 

aos requisitos de QMSR e qualidade de mão de obra, produto ou serviço. Com esse trabalho, é possível 

assegurar garantia de qualidade nas escolhas e soluções apresentadas, o que interfere diretamente no 

resultado de um projeto executado pela empresa.

CoMuniDaDe

Em 2011, a Mendes Júnior deu um importante passo para estruturar e conferir dimensão ainda mais 

estratégica à sua atuação de responsabilidade social, com a criação da área de Responsabilidade Social 

Corporativa. Ligada diretamente à Diretoria de Recursos Humanos, a área define iniciativas a partir de três 

pilares, voltados à promoção da qualidade de vida no trabalho, à inclusão social e à atuação social nas 

comunidades em que a empresa atua.

Além de evitar a pulverização de esforços e assegurar um planejamento de ações ainda mais alinhado aos 

princípios da Mendes Júnior, o trabalho da nova área facilita o monitoramento das ações executadas, o 

que abre espaço para eventuais correções, contribuindo também para orientar decisões futuras.

Um dos desafios para os próximos anos é realizar ações que deixem um legado nas comunidades mesmo 

depois do término das obras. Também são objetivos trabalhar no alinhamento estratégico da atividade 

ao negócio da Mendes Júnior; na criação de maior identidade dos públicos com a marca; no avanço do 

relacionamento com a comunidade; na sistematização do registro das ações e, ainda, na revisão do papel 

do voluntariado na empresa. 

público EXtErNo progrAmAs trAbAlHADos 
pElA mENDEs JúNior pArA os 
públicos iNtErNo E EXtErNo

pRogRaMa De qualiDaDe  

De viDa no tRabalho

Tem como objetivo promover o bem-estar dos colaborado-

res, com ações que estimulem um estilo de vida saudável, 

assegurando o equilíbrio entre as necessidades individuais e 

os propósitos organizacionais. Será implantado na empresa 

a partir de 2012.

pRogRaMa De inCluSÃo SoCial

Busca proporcionar um ambiente de trabalho acessível às 

pessoas que possuem necessidades diferenciadas, adotando 

ações que combatem a exclusão e promovem a convivência.

pRogRaMa SoliDaRiaMenDeS

A iniciativa objetiva construir em conjunto, empresa e co-

munidade, uma atuação socialmente responsável, visando 

à contribuição para o desenvolvimento local, por meio da 

realização de ações sociais e de voluntariado empresarial.

voluntaRiaDo

Em 2011, o programa Solidariamendes conseguiu mais visi-

bilidade e legitimidade junto aos colaboradores da empresa, 

meta estabelecida no ano anterior.

No ano passado, foi alcançada a marca de 10 anos de ações 

em programas de voluntariado, com destaque para o Dia V, 

idealizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (Fiemg) e realizado em agosto. Além disso, o grupo 

de trabalho inovou ao mudar o foco do projeto “Inverno 

Solidário” – que consistia na doação de agasalhos e coberto-

res, entre outros – para “Doação de Calor Humano”, quan-

do são realizadas ações de aproximação e interação dos 

colaboradores com as comunidades onde a empresa atua.

Outras ações foram desenvolvidas internamente para am-

pliar a atuação do trabalho voluntário. A resposta veio 

prontamente: 599 colaboradores se envolveram em proje-

tos nessa área, número 41% maior do que o registrado em 

2010. Desde 2007, o número de empregados participantes 

de ações de voluntariado mais do que triplicou, enquanto as 

ações desenvolvidas quadruplicaram.

evolução da participação no dia v

2011 2010

Ações realizadas 25 20

Número de voluntários 599 425

Unidades participantes 23 21
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Em 2011, a Mendes Júnior passou a integrar o 

Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Local 

Inclusivo do Conselho de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social (Consures) – da Federação 

das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). 

Entre outras atividades, o grupo elaborou diretrizes 

para o desenvolvimento local inclusivo no Estado. 

Além da Mendes Júnior, participam empresas 

como Anglogold Ashanti, Cenibra, Correios, 

Gerdau Açominas, Samarco, V & M do Brasil.

iMpoSto SoliDáRio

 A Mendes Júnior manteve o foco da sua atuação 

social em projetos relacionados à promoção da 

cultura e à inclusão/reabilitação por meio da prática 

de esportes, fazendo uso de leis de incentivo e da 

destinação de recursos ao Fundo da Infância e da 

Adolescência (FIA). O valor aplicado situou-se nos 

mesmos patamares das inversões realizadas em 2010.

projeto objetivo
valor destinado 

(r$ mil)

mecanismo de 

incentivo

Inclusão Esportiva Associação 

Mineira de Reabilitação (AMR) 

Realizar ações de reabilitação e inclusão social 

para portadores de necessidades especiais, e sua 

inclusão por meio de ações esportivas, reformas, 

cirurgias reparadoras, aquisição de cadeiras de roda 

e equipamentos esportivos. Voltado para crianças e 

adolescentes até 17 anos.

100 FIA

Inclusão – Olhares e Possibilidades

Publicar livro inspirado no cotidiano de crianças 

e adolescentes com deficiência física, para construir 

uma nova imagem e respeito próprio.

193 Lei Rouanet

Clube do Filme
Realizar circuito de sessões de cinema para alunos 

de escolas públicas de Belo Horizonte.
206 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.
100 Lei de Incentivo ao Esporte

Unidades

Ações
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ANEXos

pArticipAção 
Em EvENtos

rEspoNsávEis 
pElAs iNformAçõEs

DiRetoRia De ReCuRSoS huManoS

Lívia Sousa Sant’Ana 
Diretora de Recursos Humanos

Alexandre Maia Esper 
Coordenador de Desenvolvimento Humano

Álvaro Luiz Moreira 
Gerente de Relações do Trabalho

Ana Maria de Souza 
Analista de Treinamento e Desenvolvimento

Bethânia da Silva Passos de Aquino 
Analista de Comunicação

Isabella Lopes de Carvalho 
Analista de Comunicação

Karla Ornelas Quaresma Amorim 
Analista de Treinamento e Desenvolvimento

Marcelo Rodrigues Campos 
Coordenador de Remuneração, Orçamentos e Controles de RH

Marco Paulo Bahia Diniz 
Analista de Comunicação

Maria Bernadete B. Maia 
Coordenadora de Responsabilidade Social Corporativa

Mariana Alves de Brito Magalhães
Coordenadora de Comunicação

Mirielle de Oliveira Felipe Lage Carneiro 
Assistente de Orçamentos e Controles de RH

Vera Lúcia Mota Resende 
Supervisora de Administração de Pessoal

MenDeSpRev

Antônio Edson Borges 
Técnico de Seguridade e Benefício

Marley Janaina de Castro 
Gerente Jurídica

CaSeS

Arena Pantanal
Egressos do Trabalho Escravo: Simone Ponce – 
Coordenadora de Comunicação e Resp. Social da Arena 
Pantanal (MT) – Consórcio Santa Bárbara – Mendes Júnior

Repar 
Projeto Estopa: Cláudio Bueno Guerra – Coordenador 
de QMSR e Mirian Krulikowski – Área de Comunicação 
(Consórcio Interpar) 

viCe-pReSiDênCia De 

DeSenvolviMento FinanCeiRo

Alexandre Magno de Pinho Freitas
Coordenador Contábil

Cláudio Bueno Guerra 
Coordenador de QMSR

Davidson Henrique Araújo 
Analista de Negócios e Sistemas e 
Representante dos Empregados (SA 8000)

Emmerson de Oliveira 
Coordenador de Tecnologia da Informação

Fausto Jiran Flecha 
Gerente de Administração

Flávio Campos de Paiva Vieira 
Analista de Processos

Gustavo Nicolai 
Coordenador de Medicina Ocupacional

João Mário Freire Murta 
Coordenador de QMSR

José Lourenço de Oliveira 
Coordenador de Apoio Administrativo

Jussara Marquezini França Spatara
Advogada

Laura Juliana Costa Pimentel
Analista de Negócios e Sistemas

Mário Lúcio Souza Avelar 
Coordenador de QMSR

Maurício Veloso
Advogado

Miguel Francisco Gregório 
Analista Contábil

Paulo Márcio de Carvalho 
Gerente de QMSR e Representante da Direção (SA 8000)

Rafael de Oliveira Perpétuo 
Gerente Jurídico

Roger Patrick Groenner 
Gerente de Controladoria

Vitor Peixoto 
Analista de Segurança da Informação

pReSiDênCia

Murillo Valle Mendes
Presidente

Ângelo Alves Mendes 
Vice-Presidente de Assuntos Corporativos

Sérgio Cunha Mendes 
Vice-Presidente de Mercado

Delson de Miranda Tolentino
Vice-Presidente de Desenvolvimento Financeiro

Victório Duque Semionato 
Vice-Presidente de Engenharia

viCe-pReSiDênCia 

De engenhaRia

Alex Vagner de Souza 
Analista de Suprimentos

Érica Brettas Della Savia 
Engenheira de Documentação

Fabricio Gomes Jabbur 
Engenheiro de Equipamentos

Luciano da Silva Flori 
Gerente de Suprimentos

Thiago Abijaudi Borges 
Engenheiro de Desenvolvimento de Propostas

◆  bRaSil oFFShoRe  

Data: 14 a 17 de junho de 2011  

Local: Centro de Exposições Roberto Marinho – Macaé / RJ

◆  MeRCaDo eM ConeXÃo  

Data: 23 e 24 de agosto de 2011 

Local: Escola de Engenharia da UFMG – Belo Horizonte / MG 

◆  6º- Fipen – FóRuM inDuStRial  

De pRoDutiviDaDe eneRgétiCa e negóCioS 

Data: 18 a 20 de outubro de 2011 

Local: Hotel Actuall – Contagem / MG

◆  8º- SeMináRio abeRto De ReSponSabiliDaDe SoCial  

e eMpReSaRial eM MinaS geRaiS – v enContRo inteRnaCional 

Data: 19 a 21 de outubro de 2011 

Local: Hotel Ouro Minas – Belo Horizonte / MG

◆  XXviii SeMináRio naCional De gRanDeS baRRagenS – 2011 

Data: 25 a 28 de outubro de 2011 

Local: Centro de Convenções do Hotel Windsor – Rio de Janeiro / RJ
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a

Ações Ordinárias Nominativas Conferem direito a voto, ou a seu 

portador, em assembléias de acionistas e ainda garantem a participação nos 

lucros de uma empresa. O proprietário destas ações possui responsabilida-

des e obrigações equivalentes ao número de ações adquiridas. As Ordinárias 

Nominativas são identificadas pela sigla ON, após o nome da empresa.

Assessment Programa de liderança que realiza um diagnóstico minucioso 

de uma área e promove a conversão das maiores demandas em cursos de qua-

lificação focados na estratégia do negócio da empresa.

Autopatrocínio Possibilidade oferecida ao participante de manter a con-

tribuição ao plano e assumir a contribuição do patrocinador, em caso de perda 

parcial ou total da contribuição do seu patrocinador. Desse modo, o participante 

terá garantido o benefício futuro, nos níveis anteriormente pactuados.

b

Backlog Valor de receita ainda a receber.

Bureau Veritas Organização responsável pela emissão e manutenção  

das certificações.

C

CAT Comunicado de Acidente de Trabalho.

CBIC Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

CNI Confederação Nacional da Indústria.

D

Desenvolvimento Sustentável Conceito estabelecido pela Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) que tem sua definição expressa pelo pensa-

mento de que “o desenvolvimento deve atender as necessidades das gerações 

atuais, sem comprometer a possibilidade de satisfação das necessidades das 

gerações futuras”.

e

EBITDA Sigla em inglês para Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation 

and Amortization. Em português, significa lucro antes de juros, imposto de ren-

da, amortização e depreciação.

F

FAP Fator Acidentário Previdenciário. Taxa determinada pela Constituição 

Federal e paga pelas empresas ao Governo. Os recursos recolhidos destinam-se 

à cobertura de eventos advindos dos riscos do ambiente de trabalho, acidentes 

e doenças do trabalho, assim como as aposentadorias especiais.

Faturamento Bruto Valor total das vendas de uma empresa em um 

determinado período.

g

Global Reporting Initiative (GRI) Acordo internacional, criado 

com uma visão de longo prazo, cuja missão é elaborar e difundir o Guia para 

Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade, aplicáveis global e voluntaria-

mente 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 sociedades são diri-

gidas e monitoradas, envolvendo a tomada de decisões e os relacionamentos 

entre acionistas / cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, auditoria inde-

pendente e Conselho Fiscal.

i

ISO 14001 Norma que estabelece as diretrizes e requisitos para o desenvol-

vimento de um Sistema de Gestão Ambiental numa organização.

ISO 9001 Norma que estabelece as diretrizes e requisitos para o desenvolvi-

mento de um Sistema de Gestão da Qualidade numa organização.

l

LEED Certificação, cuja sigla vem de Leadership in Energy and Environmental 

Designer. É voltada para a orientação ambiental de edificações e avalia critérios 

que vão desde o uso eficiente da água até à sustentabilidade da localização 

da obra. 

Lucro Bruto Resultado apurado do total de receitas menos o total de des-

pesas 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 o desconto de 

custos dos produtos ou serviços vendidos, as despesas de vendas, despesas gerais 

e despesas administrativas.

M

Margem Bruta Diferença entre o preço de venda e os custos envolvi-

dos na fabricação de um produto. Esse indicador é uma medida de eficiência 

na produção.

Margem Líquida Diferença entre o preço do produto e todos os custos e 

despesas envolvidos na fabricação.

o

Offshore Produção e exploração de petróleo em alto mar ou longe da costa.

OHSAS 18001 Norma que estabelece as diretrizes e requisitos para o 

desenvolvimento de um Sistema de Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde 

Ocupacional numa organização.

Onshore Produção e exploração de petróleo em terra.

p

PAC Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal brasileiro.

PBQP-H Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade em Habitação.

PIB (Produto Interno Bruto) Conjunto de todas as riquezas produ-

zidas por um país.

Plano de Contribuição Definida de Benefícios (PCDB) 

Plano previdenciário da Mendes Júnior, que tem por objetivo garantir uma 

melhor qualidade de vida aos colaboradores, oferecendo uma aposentadoria 

adicional à do INSS. Entre os benefícios, o PCDB oferece aposentadoria, aposen-

tadoria por invalidez e pensão por morte para os dependentes.

Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) Suporte 

para colaboradores que ocupam posições estratégicas para atendimento aos 

objetivos empresariais. 

Projeto SSO Projeto voltado para questões sobre saúde e segurança do 

trabalho, visa à eliminação de ocorrência de acidentes dentro da Mendes Júnior, 

mediante a adoção de boas práticas, como a conscientização de todos os cola-

boradores por meio de seminários, campanhas, etc.

q

QMSR Qualidade, Meio ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Res-

ponsabilidade Social. É uma área fundamental da Mendes Júnior que agrega as 

políticas desenvolvidas pela empresa nesses campos.

S

SA 8000 Norma de responsabilidade social que estabelece as diretrizes e re-

quisitos com o objetivo de definir um padrão para as relações sociais, condições 

de trabalho e assegurar os direitos dos trabalhadores.

SAT Seguro de Acidente de Trabalho.

Segurança da Informação Conceito associado à proteção existen-

te ou necessária a dados que possuem valor para uma organização. Envol-

ve aspectos básicos como confidencialidade, integridade e disponibilidade  

da informação. 

Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Criado em 1942, inte-

gra o Sistema Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as Federações das 

Indústrias dos Estados.

SGI Sistema de Gestão Integrada, que envolve Política de Qualidade, Meio 

ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social (QMSR) e 

norteia as decisões e ações da empresa.

SPN Seletividade e Priorização de Negócios. Sistema utilizado como apoio 

para validação das oportunidades de negócio. Por meio dele, os profissionais 

têm condições de fazer análises mais minuciosas da oportunidade de cada pro-

jeto, considerando desde as certificações dos parceiros envolvidos até a longe-

vidade de atuação do cliente, por exemplo. 

v

Valor Adicionado Mede a riqueza gerada por uma empresa a partir da 

diferença entre receita de venda e custos dos recursos adquiridos de terceiros.

glossário
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rElAtório Do 
íNDicE rEmissivo

avaliaÇÃo bSD

Este Relatório Anual é considerado de nível C de atendimento às 

diretrizes para relatórios de sustentabilidade da Global Reporting 

Initiative (GRI), sendo um importante instrumento de reporte dos 

resultados econômico, social e ambiental da Mendes Júnior.
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indicadores de desempenho ambiental
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EN18
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e as reduções obtidas 
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EN22 Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição 60, 61

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo 56

indicadores de desempenho social – práticas trabalhistas

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região 68, 69

LA2
Número total e taxa de rotatividade de empregos, 

por faixa etária, gênero e região
69

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são 

oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, 

discriminados pelas principais operações

75, 76, 77

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos 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
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 

absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região
78, 79

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção 

e controle de riscos em andamento para dar assistência a empregados, 

seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves

71

LA10 Média de horas de treinamento por ano 71

Direitos humanos

HR5 Política de liberdade de associação e o grau da sua aplicação 

A Mendes Júnior segue as premissas do acordo coletivo celebrado no período 2011/2012, 
realizado com a participação de representantes das Entidades Sindicais convenentes 
– Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada no Estado de 
Minas Gerais – SITICOP-MG – legitimadas pelos registros sindicais constantes do 
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES do Ministério do Trabalho e Emprego, 
respectivamente, 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 
profissional e patronal da 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

82, 83, 84

SO8
Descrição de multas significativas 

e número total de sanções não monetárias

Existem dez autos de infração devidos a supostos descumprimentos da legislação 
trabalhista, em face da MJTE, e setenta e dois autos de infração envolvendo consórcios 
dos quais a MJTE é parte. No entanto, todos são de pequena monta, não causando nenhum 
risco à atividade da empresa. Existem também três termos de ajustamento de conduta 
(assinados com o Ministério Público do trabalho), os quais preveem obrigações de fazer 
à empresa e outros cinco termos de ajustamento de conduta que preveem obrigação de 
fazer aos Consórcios, dos quais a Mendes Júnior 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 Júnior 
foi parte. Contudo, já obtivemos êxito em 1ª- e 2ª- instâncias e foi negado seguimento ao 
Recurso de Revista do Ministério Público (aguarda julgamento do AI). Há, por fim, uma ação 
de execução que questiona suposto 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 
tecnologias que possam ser incorporadas a 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 empresa, para identificar 
os aspectos e impactos, perigos e riscos relativos à Segurança e Saúde Ocupacional e 
Meio Ambiente, segue as orientações do PSGI – 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 Integrada, por meio 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 funciona 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 da Segurança e Saúde Ocupacional, que também define 
a operacionalização do software SOGI. 

PR5
Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados 

de pesquisas que medem essa satisfação
31
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iNtroDuctioN

In 2011 we dedicated ourselves to seeking solutions that could make Mendes Júnior a more robust 

company that is better prepared to consolidate and broaden its actions within the market. The initia-

tives that were adopted to overcome challenges, ensure new contracts and allow the company to 

carry out innovative projects that guarantee excellence in engineering have been portrayed in this 

Annual Report that was based on the guidelines set forth by the Global Reporting Initiative (GRI), the 

most widely used global standard.

This is the fourth year running in which the company follows this methodology, which reinforces its 

commitment to presenting data transparently and credibly. Mendes Júnior considers this Report to 

be an important tool to manage sustainability and not only an accounting of its performance in the 

economic, social and environmental areas.

This document was prepared with the participation of a Committee made up by employees from sev-

eral departments in the company and it shows the advances achieved in developing the Organization. 

The committee was responsible for contributing to define the Report’s content and its parameters 

while also identifying its themes – both to its stakeholders and to the heavy construction industry – 

so that it can present an analytical material that adheres to Mendes Júnior’s reality and to its industry.

To make it easier to understand the indicators that will be presented, the 2011 report deals with 

data by taking into account the company’s lines of action. Due to such a change, it is not possible 

to compare 2010 results as regards some indicators. Just like in previous years, the 2011 Annual 

Report deals with operations in which Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. performs either 

individually or in-consortium, and in such cases the data will reflect the percentage the company 

holds in each project.

Besides information about company performance, the 2011 Annual Report offers a visual proposal 

whose reference stems from the perspective of broadening its actions in its different market seg-

ments and also reinforces Mendes Júnior’s expertise to offer world-class engineering solutions to its 

costumers. The typography used for the titles, which was developed specifically for Mendes Júnior 

and harks back to the strength of its brand through six decades of history. The cover of this Annual 

Report was made from cloth used to make some of the company’s uniforms.

◆ arena pantanal / mt ◆
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Cordially,

J. Murillo Valle Mendes

President

A mEssAgE from 
tHE prEsiDENt

Mendes Júnior’s foundations have been laid on 

constantly enhancing the skills of our professionals 

and the engineering projects we develop, besides 

our strong performance as we go about manag-

ing our business. It is through such attributes that 

the company has consolidated a successful history 

of being present in both the domestic and the in-

ternational markets, as it has always offered com-

plete and innovative solutions to the most relevant 

segments in the building industry.

In 2011 we faced new challenges imposed on 

us by a market that was experiencing a deep re-

structuring process. As it had happened in previ-

ous years, the expertise we have gathered and 

our quest for the leading edge in all the ventures 

that bear our brand were determining factors in 

our performance. The projects we worked on were 

very important to the country and bore a high 

degree of engineering complexity. Among these 

projects we should highlight Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (PR), the COMPERJ 

(RJ) petro-chemical complex, Hemobrás (PE), and 

Sesc Paulista (SP).

Sustainability is another important component in 

our actions and it guides our initiatives. We wish 

to keep on improving people’s quality of life and 

to surpass our clients’ expectations and those of all 

our stakeholders.

These are the factors that differentiate Mendes Júnior 

and ensure business development, thus strengthen-

ing our identity and the consolidation of our role as 

regards the country’s economic and social growth.

We would like to thank our employees’ dedication 

and commitment and the trust expressed by our 

suppliers, clients and shareholders, all of whom 

contributed to the results we achieved in 2011.
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a laSting value

Sustainability is a synonym of respect to Mendes Júnior. Throughout its 

history the company has adopted postures and practices to manage 

the impact of its activities over the environment and the communities 

where it is present, while it has also followed changes and enhance-

ments to the laws. On the other hand, its management seeks to pro-

mote business continuity that offers fair and appropriate returns to its 

employees and shareholders.

Sustainable performance also means optimizing the use of raw ma-

terials and natural resources while reducing waste generation. The 

company seeks alternatives to reuse material that has been discarded 

or generated at its job sites, mainly through initiatives that can con-

tribute to increase the surrounding communities’ income. Through this 

process our collaborators are also advised as regards decreasing waste 

production and continuously enhancing their performance through 

greater efficiency and respect for the environment and for people.

It is by acting so that Mendes Júnior wishes to be increasingly recog-

nized as a company that is committed to the kind of management that 

values sustainability and contributes towards development and wealth 

generation to benefit society.

A visioN for 
sustAiNAbilitY

◆ guadalupe / pi ◆
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tHE compANY

Mendes Júnior’s mission is to seek excellence in engineer-

ing solutions. This has been possible since it was founded 

in 1953 due to its actions that bring together technical 

rigor melded to the value and knowledge of its human 

capital in projects that contribute to people’s well-being 

and to the country’s development. The company currently 

holds outstanding positions in the segments of works on 

Infrastructure, Industrial Business, and Oil and Gas, and it is 

present in 14 States in Brazil.

Its consolidated expertise enables it to carry out works and 

services in the field of highway, railway, subway, ports, hy-

droelectric plant, thermoelectric plant, oil and gas, refineries, 

maritime platforms, pipelines, urban sanitation, irrigation 

channels, mining, onshore and offshore industrial mainte-

nance, airports, and transmission line construction.

In 2011 Mendes Júnior concentrated its efforts on enhanc-

ing its participation in segments whose markets have shown 

strong expansion and good perspectives for the coming 

years. Two of the projects undertaken in this time span il-

lustrate such a strategy: TEBIG, which refers to the pre-oper-

ation of the Maximiano Augusto da Fonseca Terminal pier, in 

Angra dos Reis (RJ), and the Pipe-Rack project to reuse used 

at the Rio de Janeiro Petrochemical Complex (COMPERJ). 

These contracts present a high level of demand and rep-

resent another challenge to the company’s capacity to pro-

pose innovative engineering solutions so it can achieve new 

conquests in the market.

value engineeRing 

Last year, the concept of Value Engineering was one of the 

vectors that guided Mendes Júnior’s actions, together with 

its Mission, Vision and Values. Its main objective is to pro-

mote a detailed examination of each function/activity, thus 

creating the conditions needed and establishing parameters 

to improve the value of the products, goods and services 

offered by the company vis-à-vis the costs of a project’s 

implementation, operation and maintenance stages. Such 

an initiative also leads to gains as regards the performance, 

quality and functionality of the services rendered to clients.

 

This concept is applied from a project’s conception up to its 

technical and economic approval. As practiced in its day-to-

day routine it reinforces the way the company expresses its 

excellence in projects, its respect for human beings and for 

fulfilling its contracts, its perseverance and ethics.

MiSSion, viSion anD valueS

Mission

Mendes Júnior is a Company that offers solutions 

of excellence in the engineering business.

Vision

World-class engineering solutions.

Values

◆  Excellence in the engineering business

◆ Respect for human beings

◆ Fulfilling its contracts

◆ Perseverance

◆ Ethics 

ShaReholDing StRuCtuRe

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 controlled by private individuals.

MenDeS JúnioR tRaDing 

e engenhaRia S.a.

Operational Structure

Headquarters: Belo Horizonte

Accounting headquarters: São Paulo

Offices: Brasília, São Paulo,  

Rio de Janeiro and Recife.

Permanent Facilities: Macaé (RJ)  

and Juiz de Fora (MG) 

Industries

Heavy construction, industrial and 

electromechanical assembly, venture 

management, trading, export and 

import (public and private sectors). 

Sectors

Highway, railway, subway, ports, hydroelectric 

plant, thermoelectric plant, oil and gas, 

refineries, maritime platforms, pipelines, 

urban sanitation, irrigation channels, mining, 

onshore and offshore industrial maintenance, 

airports, and transmission line construction.

A ◆ 84.21% – Edificadora S.A.

B ◆ 10.28% –  Sociedade Mineira de Participações  

Industriais e Comerciais

C ◆ 5.4% –  Mendes Júnior Engenharia S.A.

D ◆ 0.11% –  Mendes Júnior Empreendimentos,  

Montagens e Serviços

A

B

C

D
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mENDEs JúNior 
iN NumbErs 

data 2011 2010

Number of ongoing projects 28 31

Investments (R$ thousand) 50,363 47,341

Net equity (R$ thousand) 409,733 389,419

Assets (R$ thousand) 681,142 648,002

Net profits (R$ thousand) 20,314 52,212

Benefits paid to employees (R$) 90,458,999.46 82,189,438.78

Resources spent on socio-cultural 

investments – external audience (R$)
565,973.49 956,303.56

Total training hours for the year 540,516** 2,928,154

Direct investments on the environment (R$) 9,193,430.84 6,184,110.60

number of employees

2011 6,799*

* In 2011 the company changed the way it reports employee movements, and now it takes into account the average 
number of employees at the projects during the year. This change reflects industry reality, as the number of staff varies 
along the year according to project profiles and stages. That is why it is not yet possible, as regards some indicators, to 
carry out analyses to compare with the numbers shown in previous reports.

** Many projects were finished in 2011, which led to a significant decrease in training hours.

◆ repar / pr ◆
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1990–2010

CRiSiS, innovation anD 

ManageMent ConSoliDation

◆ The subway system in Santiago, Chile.

◆  Tianshenggiao-1 (TSQ-1) Hydroelectric 

Power Plant, China.

◆  The Octávio Frias de Oliveira  

Cable-Stayed Bridge (SP) is ready.

◆ Fortaleza gas pipeline (CE).

◆ Manso Hydroelectric Power Plant works (MT).

◆  Collahuasi ore transportation system, Chile.

◆ La Florida sanitation infrastructure in Santiago, Chile.

◆  Llácolen bridge in Arauco, Chile.

◆  The new headquarters complex of the State of 

Minas Gerais government, which was designed 

by Oscar Niemeyer, in Belo Horizonte (MG).

◆  Greater focus on oil and gas industry works.

◆  Implementation of the Hemobrás I 

industrial plant in Goiania (PE).

◆  The Company finishes the South sector of the  

Mário Covas ring road, Sesc Belenzinho, 

Sesc Pinheiros, and the expansion of the 

subway Green Line in São Paulo (SP).

◆  Expansion of the Paulínia (Replan) refinery  

in Paulínia (SP).

◆  Capela do Alto Penitentiaries in São Paulo (SP).

◆  Sesc 24 de Maio in São Paulo (SP).

◆ The Port of Maceió (AL).

◆  Expansion of the Alberto Pasqualini 

(Refap) refinery in Canoas (RS).

◆  Arena Pantanal in Cuiabá (MT).

◆  Digital TV tower in Brasília (DF).

◆ Cacimbas Gas Pipeline – Catu (ES/BA).

◆ BR-101 duplication, in Pernambuco.

◆ Platôs de Guadalupe (PI) irrigation project.

2011

neW hoRizonS anD ChallengeS*

◆  Infrastructure and urban mobility works 

for the 2014 Football World Cup, such as 

the World Cup road expansion (Ramal da 

Copa) and TRO East-West, in Recife (PE).

◆  Work carried out to transpose the  

São Francisco River waterway (plot 8).

◆  New contracts in the Oil and Gas segment,  

such as TEBIG and COMPERJ in Rio de Janeiro.

◆   Industrial works: the second stage of the 

Hemobrás plant em Goiana (PE), and the new 

Fiat Paint Building at its plant in Betim (MG).

◆  The first stage of the Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana – Unila 

campus, designed by Oscar Niemeyer.

◆  Contracts in the housing area that are included 

in the Growth Acceleration Program (PAC).

*The full list of contracts for 2011 can be found on page 125 in this Report.

1974–1989

theSe DeCaDeS ConSoliDate the MenDeS 

JúnioR bRanD in the inteRnational 

MaRKet While the CoMpanY DiveRSiFieS 

the SCope oF itS aCtionS

◆  Mendes Júnior builds the Esperança Highway 

in Mauritania, northwestern Africa.

◆  The Baghdad-Akashat Railway; the Expressway 

highway; the Siphon Project (a water-pumping 

station on the Euphrates River), all in Iraq.

◆  Néma International Airport, Mauritania, Africa.

◆  Itaipu Hydroelectric Power Plant  

(on the Brazil/Paraguay border).

◆  Tancredo Neves International Airport (MG).

◆  The Company begins to build Petrobras 

platforms PUB-3 (BA), Pampo (RJ/ES) and the 

first concrete platform built in the Americas, 

which was put out to sea in Ubarana (RN).

◆ Sambódromo – samba parade grounds – (RJ).

◆  The Company builds the Latin American 

Memorial and begins to build the 

São Paulo (SP) subway system.

◆   The Company sets up the Siderúrgica  

Mendes Júnior steelworks in Juiz de Fora (MG).

1953–1973

the DeCaDeS oF tRuSt anD the 

FiRSt gReat ChallengeS

◆  Mendes Júnior enters the large-scale works market 

by building the Furnas Hydroelectric Power Plant. 

◆  The Company builds the following Hydroelectric 

Power Plants: Boa Esperança (on the MA/PI border), 

Cachoeira Dourada (on the MG/GO border), Rio 

Casca (MT), Volta Grande (MG), Moxotó (AL) 

and Marimbondo (on the SP/MG border).

◆  The Company goes international through 

the Santa Isabel Hydroelectric Power Plant 

project in Cochabamba, Bolivia. 

◆  Rio-Niterói Bridge (RJ).

◆  Trans-Amazon Highway and 344 kilometers 

of the Belém-Brasília highway.

1953–1994

Mendes Júnior owns a logo that has made it 

known throughout the world. However, after 

40 years this logo needs to be updated.

logo busiNEss

1994 

Richard Danne & Associates, Inc., an American 

design and communications company, develops 

the Mendes Júnior logo, whose symbol became 

the drawing of a diamond, thus representing 

quality, strength, structure, and precision.

2009 

Greco Design performs adjustments in 

the ratio between symbol and logotype, 

based on the golden ratio.

tiMeline tiMeline
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our mArKEt

the eConoMiC SCenaRio

The year 2011 was remarkable for caution as regards business, as overall the market was 

mainly concerned about maintaining its levels of activity. Business expected that once the 

risk scenarios stemming from the financial crisis that happened in 2008 had been over-

come, then the sector would present better perspectives due to the scenario of works for 

the 2014 Football World Cup and the 2016 Olympic Games in Brazil, all of which added 

to the urgent need for investments in infrastructure.

However, although Brazil is now ranked 6th in the world by the Gross Domestic Product 

(GDP) criterion, its rate of growth reached only 2.7% vis-à-vis 7.5% for 2010. Growth 

expectations in the heavy construction industry did not materialize, either, which reflects a 

post election year that brought retraction and reorganization to the industry. Even so, the 

construction segment rose higher than the GDP rate and reached 3.6% according to data 

made available by the Brazilian Geography and Statistics Institute (IBGE).

Perspectives are optimistic and expansion is forecast for 2012. Such projections are ba-

sed on investments forecast by the Growth Acceleration Program (PAC 2), as its budget 

amounts to R$ 955 billion between 2011 and 2014; on the need to expand/improve the 

country’s infrastructure services (basic sanitation and highways); on hosting the 2014 

Football World Cup and the 2016 Olympic Games in Brazil, and also on developing the 

ongoing second stage of the My Home, My Life (PMCMV-2) program, which involves 

investments amounting to R$ 125.7 billion.

A survey carried out by the National Confederation of Industry (CNI) also shows that 

about R$ 50 billion were not used in the infrastructure sector by the Federal Government 

last year. This amount should be reallocated for 2012, which reinforces positive expecta-

tions for companies that work in the industry.

a DiveRSiFieD pReSenCe

Mendes Júnior is present in 14 States in Brazil and 

it won 14 projects in 2011. The Company develops 

three lines of action – Infrastructure, Industrial 

Business, and Oil and Gas. These lines are linked 

to four business areas within the company’s 

organizational structure – Center-South, Center-

North, Industrial Business, and Oil and Gas.

Infrastructure: Projects to build highways, 

expressways, bridges, viaducts, intermodal 

terminals, railways, airports, hydroelectric power 

plants, ports, subway systems, and sanitation 

(water harvesting, treating and distribution, and 

treating sanitary or industrial effluents).

Industrial business: It carries out industrial 

building and assembly projects in the steelmaking, 

mining, thermoelectric, and intelligent industrial 

complexes industries. It also builds and maintains 

oil extraction and processing platforms, steelmaking 

plants, and oil and gas industrial units.

Oil and Gas: it develops engineering solutions in 

integrated projects to build and expand refineries, 

terminals and petrochemicals processing units, 

and pipelines. In recent years, this segment 

has been responsible for an expressive share 

of the Company’s operational revenues.

a hiStoRY oF MenDeS JúnioR’S pReSenCe WoRlDWiDe

worlD

StateS WheRe MenDeS JúnioR iS pReSent

brAzil

Presence in Brazil and abroad

Ongoing projects
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proJEcts

pRoJeCtS DevelopeD bY MenDeS JúnioR thRoughout 2011

pRoJeCtS Won in 2011

project city / state

ArcelorMittal Plant Juiz de Fora / MG

BR 101 Plot 08 PE* Palmares / PE

Regap* Ibirité / MG

Replan Paulinia / SP

Barra do Riacho Aracruz / ES

Guadalupe – 2nd Stage Guadalupe / PI

Repar Araucária / PR

Sesc 24 de Maio São Paulo / SP

Digital TV Tower Brasília / DF

CPTM – Line 7 Rubi São Paulo / SP

CPTM – Line 10 Consortium São Paulo / SP

BR 101 Plot 01 AL Alagoas

Arena Pantanal Cuiabá / MT

Hemobrás I* Goiana / PE

Boulevard Arrudas IV* Belo Horizonte / MG

BR 101 – Single Plot PE Palmares / PE

Capela do Alto Penitentiaries Sorocaba / SP

CPTM – Suzano Station Suzano / SP

BR 429 RO Rondônia

Valec Fiol Guanambi / BA

project description

Porto das Dunas
Expanding and implementing the Water Delivery and Sanitation Systems in Porto das Dunas, 

in Fortaleza, Ceará.

Boulevard Arrudas V
Carrying out services and works to implement the Arrudas stream renewal project in 

downtown Belo Horizonte, Minas Gerais.

São Francisco River 

waterway transposition

Civil works in Plot 8 – North axis of the first implementation stage of the project 

to integrate the São Francisco River with the Northern Northeast water basins, 

in several counties in Pernambuco.

World Cup Town Roads 
Engineering works and services to implement a project that aims to prove the roadway 

system in the Metropolitan Area of Recife, in Pernambuco.

TRO Leste-Oeste
Engineering works and services to implement the East-West Public Transportation Passenger 

Corridor in the Metropolitan Area of Recife, in Pernambuco.

Subway Line 5 – Lilás
Works and finishing in the segment between Água Espraiada Station and Poço Bandeirantes, 

named Line 5 – Lilás (Plot 4), in São Paulo (SP).

Unila
The first stage of the Universidade Federal da Integração Latino-Americana – Unila campus, 

located in Foz do Iguaçu, Paraná.

Sesc Paulista
Revamping and carrying out operations and maintenance of the future Sesc Avenida Paulista 

Unit in downtown São Paulo.

Hemobrás II
Implementing the industrial plant of the first hemo-derivatives plant in Brazil. The work is 

located by the BR 101 highway, in the town of Goiana, in Pernambuco.

Fiat Paint Building
Technical services to prepare projects and carry out civil construction and building works for 

the new paint building, in Betim, Minas Gerais.

TEBIG / RJ

Carrying out the needed early operations to revamp and expand the operations platform 

facilities of the Maximiano Augusto da Fonseca Maritime Terminal pier in Angra dos Reis, 

Rio de Janeiro.

COMPERJ

Carrying out the early operations for the changes needed to the Rio de Janeiro Petrochemical 

Facilities Pipe-Rack (COMPERJ), which is responsible for reusing water from Petrobras and 

from the Rio de Janeiro Water and Sanitation State Company – Cedae.

COHAB Caneleira
Urbanization and construction of 680 residential units in the district of Caneleira, 

in Santos, São Paulo.

Vila CAIC
Construction of 700 apartments, a social assistance reference center, multisport courts, 

green areas and infrastructure works of CAIC/Vila Esperança, in Cubatão, São Paulo.

*Projects finished in 2011.
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rElAtioNsHip 
witH cliENts

Respect, trust and transparency guide the relationship 

between Mendes Júnior and its clients. As a way to 

improve its performance continuously, the company 

carries out satisfaction surveys with this audience three 

times a year. As they fill in a form, with points between 

1 and 10, clients assess Mendes Júnior’s performance as 

regards the services, qualifications and competence of 

its professionals, the quality of its products and services, 

its actions in dealing with health and safety, pollution 

prevention and environmental preservation, social 

responsibility and image, among other issues. In 2011 

the company achieved the average index of 8.6 in the 

surveys that were carried out, which was higher than 

the 8 points the organization had set out as its goal.

◆ guadalupe / pi ◆
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mANAgEmENt 
AND rElAtioNs

integRateD ManageMent SYSteM (Sgi)

Ever since it was founded Mendes Júnior has been recog-

nized for its engineering quality and for the respectful stand 

it takes as regards social environmental issues and its employ-

ees’ health and safety, and for its social responsibility, too.

Its Integrated Management System (SGI) brings together 

concepts and guidelines related to these areas, and they 

are always aligned to the company’s premises and values 

while being an important component in generating effec-

tive results.

SGI is supported by a Quality, Environmental, Occupational 

Health and Safety and Social Responsibility policy (QMSR) 

that guides all projects from the business development 

and proposal preparation stage up to the execution stage 

(building, assembly, maintenance and the management 

of works and services associated to civil, electrical and 

mechanical engineering).

Management plans for each work are prepared according 

to their particularities and complemented by specific work 

instructions to ensure they meet not only legal requirements 

but also the client’s and the company’s.

In 2011, the amount of R$ 1.9 million was invested to main-

tain and consolidate SGI. The main challenges in 2012 are 

to maintain the focus of QMSR system action as a technical 

and facilitating support to develop new businesses and to 

privilege the effectiveness of business action as a basis to 

generate results. Similarly, it is necessary to reinforce our 

competitive differential through technical capability and 

experience in the company’s engineering construction proj-

ects to achieve its goals as regards quality, the environment, 

safety, health and social responsibility.

Mendes Júnior is accredited as regards guidelines for Quality 

(ISO 9001), Environmental Management (ISO 14001), Oc-

cu pational Health Safety (OHSAS 18001) and Social Re-

sponsibility (SA 8000). Such accreditations attest to the 

cutting-edge position the company holds in the heavy con-

struction industry and represent an important differential to 

develop its contracts. It is also accredited as regards produc-

tive quality in habitats by the Brazilian Habitat Quality and 

Productivity Program (PBQP-H SIAC), which encompasses 

the range of works on buildings, basic sanitation, roads and 

special arts.

qMSR poliCY obJeCtiveS

◆  It meets its customers and stakeholders’ needs.

◆ The competence of its professionals.

◆  The quality of its products and services.

◆  Pollution prevention and environmental performance.

◆  Risk prevention as regards safety and occupational health.

◆  The company’s social responsibility.

◆  Steady economic productivity growth.

◆ sesc 24 de maio / sp ◆
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strAtEgic 
plANNiNg

strAtEgic 
obJEctivEs
2010 2014

The company’s commitment to improve and grow continuously while diversifying its 

businesses and aiming at the international market are the premises that guide Mendes 

Júnior’s strategic planning. Its unfolding is supported by a capable and committed team 

whose results guarantee a solid equity and financial structure.

Planning is prepared for a five-year cycle and it is reviewed on a yearly basis. It is based on 

the strategy that has been defined, and short, mid and long-term objectives and goals are 

defined to allow the company to meet its strategic guidelines.

At the same time, these goals are monitored through Monthly Management Assessments, 

which makes it possible to make continuous adjustments to achieve the results desired, 

should such adjustments be needed.

Its objective is to make the company increasingly recognized as a reference due to its 

differentiated and competitive actions. At the same time, the organization must be identi-

fied as a company that is socially and environmentally responsible while being capable of 

generating value for its stakeholders.

buSineSS ManageMent – logiX 10 

In 2011 Mendes Júnior updated its Business Management System, Enterprise Resourcing 

Planning (ERP TOTVS LOGIX) to promote its technical evolution and so ensure greater 

productivity and efficiency to the company’s administrative processes.

Besides the improvements it has brought, the new version is compatible with Windows 

and it is more practical and easier to use. All the users who deal with the software were 

trained to work with the new system.

◆ Achieve continuous growth.

◆ Enhance its presence in more relevant market segments.

◆ Obtain international contracts.

◆  Manage to operate profitably while maintaining 

a solid equity 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.

stAKEHolDEr 
rElAtioNs

Mendes Júnior seeks to develop and maintain open relations based 

on a dialogue with all its stakeholders. Thus, it uses communication 

procedures and tools to consult with and bring together stakeholders 

at its job sites. Conversations are carried out through personal 

contacts, suggestion boxes, communications media and the Internet 

(through the www.mendesjunior.com.br ‘Talk to Us’ field).

ngos, 
associations 
and entities

clients the media

suppliers

business 
partners

the academic 
and scientific 

community

employees

the government

communities

mendes júnior
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corporAtE 
govErNANcE

eXCellenCe in peRFoRManCe

Mendes Júnior is managed by its Administrative Council and its Board 

of Directors. The Administrative Council is responsible for setting the 

general guidelines for the company’s businesses. Among its attribu-

tions lie the approval of plans and strategic decisions.

It is made up by three members, and its chairman is also the company’s 

president. Meetings are usually held every two months and the deci-

sion-making process is based on the concept of sustainability that also 

inspires the Mendes Júnior organizational culture and encompasses 

its five fields of results: Economic-Financial, Market & Image, Human 

Capital, QMSR, and Process Technology.

Mendes Júnior is represented by its Board of Directors, which is led by  

the president and made up by four vice-president (Corporate Affairs, 

Market, Engineering, and Financial Development). Other directors who 

also report to the president are the Human Resources Director, the 

Business Areas Directors, the Administration area, and the New 

Businesses Aide, which was created in 2011 and focuses on opportu-

nities, concessions, Public-Private Partnerships (PPPs), and other issues.

orgANizAtioNAl 
structurE

huMan ReSouRCeS neW buSineSSeS

aDMiniStRation

CenteR-noRth 

buSineSS aRea

inDuStRial 

buSineSS aRea

CoRpoRate aFFaiRS MaRKet engineeRing
FinanCial 

DevelopMent

pReSiDent

CenteR-South 

buSineSS aRea

oil anD gaS 

buSineSS aRea

pRoJeCtS pRoJeCtS pRoJeCtS pRoJeCtS
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coDE of EtHics risK mANAgEmENt

Mendes Júnior has a Code of Ethics, which is a document that guides 

the behavior of its employees and sets out principles to perform their 

functions and to relate with the company’s stakeholders. All employ-

ees know its content and have signed the document, which is included 

in the folder on Social Responsibility and in Integrated Management 

System (SGI) procedures. Its premises are aligned to the organization’s 

values and reinforce its management model.

Among other points, the Code of Ethics establishes that employees 

must maintain attitudes and behaviors that will reflect their personal 

and professional integrity without putting the company’s financial 

and equity safety at risk. They are advised to be careful when assess-

ing situations that might characterize conflict between their interests 

and those of the organization’s, as well as always selecting and hiring 

suppliers based on technical, professional and ethical criteria, while 

respecting and preserving Mendes Júnior’s image during all and any 

external contact, both while carrying out their functions and while 

engaged in social relations.

 

According to the document, it is up to employees to recognize faults 

and mistakes that happen within the work environment and immediate-

ly communicate them to their hierarchical superior. On the other hand, 

they have the needed autonomy to question orders that go against the 

company’s principles and values, and also to present constructive criti-

cism and suggestions that aim to enhance work quality. Should they 

find any inconsistency as regards the company’s guidelines and deci-

sions, collaborators are advised to formalize their concerns through the 

‘Talk to Us’ field on the company’s site (www.mendesjunior.com.br) or 

through their immediate superiors.

Among other factors, business risk management at Mendes 

Júnior is linked to its capacity to analyze scenarios and an-

ticipate critical situations, which allows it to act proactively 

with the aim of minimizing possible problems.

The company works with the Market Intelligence System, 

which ensures greater trustworthiness as regards the actions 

it develops to broaden its client portfolio and the segments 

where it is present. Prospection decisions also take into ac-

count how adequate the venture is to the company’s strate-

gic focus, the financial value of the project, Mendes Júnior’s 

technical and financial capability, possible partners and com-

petitors, and other variables.

The Business Selectiveness and Prioritization System (SPN) 

is another one of the tools used. It supports the validation 

of business opportunity and so it is a differential as regards 

market management. Through this system, professionals can 

carry out deeper analyses of the opportunities offered by 

each project and take into account factors that range from 

the accreditations of the partners involved up to client action 

longevity, for example.

 

Risk Management is complemented by the Information 

Security System, which is another important ally in this pro-

cess. The company carries out actions aimed at preserving 

the security, integrity and confidentiality of the information 

that is available through its corporate network. One of the 

main challenges in this field in 2012 lies in the use of Web 

2.0 resources.

inFoRMation SeCuRitY

The company has an effective strategy as regards informa-

tion security, which allows it to deal with the challenges of 

protecting its information even within new environments 

or platforms. The use of mobile gadgets and social media 

brings both risks and opportunities, and that is why it is 

necessary to promote the safe use of these tools.

One of the goals for the coming years is to make Smart-

phones and Tablets available to employees within an appro-

priate and trustworthy environment to guarantee both agil-

ity and trustworthiness to corporate activities. Furthermore, 

it is necessary to set up new rules that also take consumer-

ization into account (the use of private gadgets within the 

corporate environment).

In 2011, the company began to use social networks in its 

recruiting and selection process, thus making it possible to 

add strategic value to the organization safely.
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2011

2010

A ◆ 49% – Employees

A ◆ 54% – Employees

D ◆ 3% – Retained earnings

D ◆ 7% – Retained earnings

C ◆ 23% – Interest and rents

C ◆ 18% – Interest and rents

B ◆ 25% –  Government (taxes, 

fees and contributions)

B ◆ 21% –  Government (taxes, 

fees and contributions)

EcoNomic 
pErformANcE

Despite an unstable year for the heavy structure market, which 

did not perform as expected and tended towards retraction, and 

also due to the company’s decision to maintain its administrative 

structure in its commercial, production and support areas, Mendes 

Júnior managed to achieve positive results as regards profitability. 

Net profits, however, were lower than the results achieved in 2010.

The company is running projects in practically all the segments 

where it is present, and it reached the end of the year with a 

backlog growth of over 70% when compared to the beginning 

of 2011, which leads to growth perspectives for 2012.

The instability that hit the sector throughout the year, associated  

to maintaining its administrative structure in the commercial, 

production and support areas, did not keep Mendes Júnior from 

achieving positive profitability in its fiscal year.

Perspectives are justified vis-à-vis moves and initiatives such as 

that from the Federal Government that should implement a new 

format for public bids that will no longer be focused on basic or 

initial projects but on executive projects with a better-defined 

engineering and risk management financial scope. Furthermore, the 

work carried out for the 2014 Football World Cup should drive the 

market, as it will be necessary to speed up construction from 2012 

onwards. Good opportunities are also available in the Oil and Gas 

market, a business area in which the company excelled in 2011 and 

which offers another great perspective for the Country’s growth.

ebitda (r$ million)

2011 2010

65.05 85.69

current liquidity (%)

2011 2010

2.40% 2.36%

general liquidity (%)

2011 2010

2.14% 2.11%

net equity (r$ thousand)

2011 2010

409,733 389,419

indebtedness (%)

2011 2010

39.8% 39.9%

operational revenues distribution (%)

2011 2010

Oil 70% 61%

Infrastructure 20% 31%

Industry /

Maintenance
 2% 1%

Civil Works  8% 7%

vAluE ADDED 
stAtEmENt
hoW MenDeS JúnioR DiStRibuteS the Wealth it geneRateS

A

A

B

B

C

C

D

D
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mANAgiNg tHE 
ENviroNmENt 
wHilE promotiNg 
citizENsHip At rEpAr

As the leading company in the Interpar consortium, Mendes Júnior has been working  

since 2008 at the expansion of the Petrobras Presidente Getúlio Vargas Refinery (Repar),  

in the Metropolitan Region of Curitiba (PR).

Since 2011, the Interpar consortium has supported an initiative in the area surrounding  

Repar in Araucária county together with the Municipal Secretariat for Social Work.  

The project aims to promote and value women, mainly those who live in the Califórnia  

and São Sebastião districts.

Its objective is to create a new source of income for the 30 families that benefit from  

the project, thus contributing to their professional dignity, strengthening their self-esteem  

and improving their quality of life. The work being carried out involves producing tow 

by recycling cloth supplied by the consortium. The material produced is bought up by 

companies from the area and used in industrial component cleaning operations.

The Interpar consortium also contributed with machines, furniture and transportation to training  

workshops, and it also donated uniforms to the project participants. In 2012 it will lend financial 

support to a skills-building course in management be taught to the project leaders by Sebrae.

cAsE
◆ repar / pr ◆
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ENviroNmENtAl 
pErformANcE

Mendes Júnior has a set of guidelines that advise on how to 

manage the environmental impact of its activities.

While still at the bidding and budgeting stage, the company 

surveys and assesses the requirements set by law and by 

its client as regards the environment. Once the project has 

been won, the planning and mobilization stages of the con-

struction projects are used to develop studies to reduce the 

consumption of materials and set up the intelligent manage-

ment of solid wastes, effluents and atmospheric emissions.

At the same time, Mendes Júnior prioritizes licensing proj-

ects to enhance control over environmental influences as 

well as all the impact caused by its activities during the 

building stages (supervision, monitoring, control and inter-

nal auditing, and other issues).

The company invests in educating and raising the awareness 

of its own employees as well as of those who work for its 

partners, thus disseminating the theme’s strategic importance 

and reinforcing the role each one plays in this process. Such 

actions directly contribute towards achieving results that can 

be taken into account in new project proposals.

As a result of such work, the company kept its ISO 14001 

accreditation in 2011 and also kept on working towards 

achieving the Leadership in Energy and Environmental De-

sign (LEED) accreditation. This accreditation deals with the 

construction of sustainable buildings.

The projects to build the Arena Pantanal stadium (Football 

World Cup 2014), in Cuiabá (MT) and the Sesc building on 

Av. Paulista in São Paulo should receive this accreditation 

when they are finished. It will be necessary to receive an 

approval for a vast amount of technical documentation that 

can prove the requirements of the LEED-2009 Guideline 

have been met, which will highlight the rational use of en-

ergy and water, the efficient use of materials and natural 

resources, and the reduction of environmental impacts that 

have effectively taken place during the building process.

neW paRaMeteRS

In 2011 the company changed the way it reports consumption, and now it measures 

performance by line of action. That is why it is not yet possible to compare some 

indicators with the numbers shown in previous reports. We expect it to be possible from 

2012 onwards, and it will make it easier to define improvement plans by business area.

investments and expenditures in environmental protection (r$) by line of action

infrastructure business industrial business oil and gas business total

Final destination for waste 1,017,108.06 18,214.10 1,745,186.84 2,780,509.00

Effluent analysis 5,170.07 1,500.00 69,301.00 75,971.07

Septic tank waste 40,052.00 4,300.00 1,140,514.33 1,184,866.33

Education and training* 33,452.16 0.00 9,811.22 43,263.38

Products and services needed 

for environmental management 
20,940.94 21,419.05 0.00 42,359.99

Infrastructure and equipment for waste 

collection and temporary storage
66,196.50 3,000.00 1,605,965.48 1,675,161.98

Facilities to collect and treat effluents 

(oil/water separators, septic tank, ETE, etc.)
112,871.73 0.00 0.00 112,871.73

Personnel for general environmental 

activities, research and development.
89,116.91 22,149.24 2,821,978.80 2,933,244.95

Other expenditures and investments 

in environmental protection.
127,896.77 0.00 217,285.64 345,182.41

total 1,512,805.14 70,582.39 7,610,043.31 9,193,430.84

ENviroNmENtAl 
iNvEstmENts

Investments in environmental protection were up by roughly 47%, rising 

from R$ 6.1 million in 2010 to R$ 9.1 million in 2011. About R$ 7.5 million 

of this amount were aimed at projects in the Oil and Gas industry.

Source: Data supplied by the Projects.

* Data that refer to environmental education and training do not encompass the most 
significant costs involved in such activities, which are represented by skilled labor. It is worth 
noting that each Project uses its technicians from the Environment field to carry out education 
and training activities, which significantly lower their cost. 
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Water consumption by line of action in 2011 (m3)

offices
infrastructure 

business

industrial 

business

oil and gas 

business

7,766.00 77,610.37 1,605.20 706,712.96

total 793,694.53

MateRial anD RaW MateRial ConSuMption

Despite the company’s increased presence in Oil and Gas projects, a segment that usually demands greater 

use of structures during the building stages, material consumption remained constant in 2011. However, 

raw material consumption rose in 2011 and reached 226.7 tons per year, which is almost 50% higher 

than for 2010. Such an increase was due to the profile of the projects, as they required larger volumes of 

raw materials such as sand and cement.

WateR*

Mendes Júnior applies strict controls that reinforce 

its commitment to preserve water resources both as 

regards quantity and quality. The use of water is car-

ried out responsibly and always with the necessary 

permissions. In 2011, the company’s strong presence 

in the Oil and Gas industry brought about a signifi-

cant increase in water consumption. The projects in 

this line of action were responsible for almost 90% of 

the total volume.

eneRgY*

In 2011, Mendes Júnior reduced electric energy con-

sumption by 23% when compared to 2010. Such a 

difference in consumption can be explained by the 

profile of our client portfolio, which changes year by 

year, as well as by the works timetable.

material consumption by line of action in 2011 (t)

infrastructure business industrial business oil and gas business

Tubes 3,660.00 12.00 6,494.00

Ribbed welded mesh 2.44 0 7.22

Flat steel 3,726.58 8.66 666.00

Angle iron 338.00 0.10 81.00

Beams 172.03 0 52.77

Flat bars 39.00 0.10 4,072.22

Round bars 7,209.10 0 1,091.07

I-beams 1,566.07 0.20 511.31

Nails 18.11 0 12.59

Wire 19.57 0 119.40

Wire rope 50.95 0 0.04

total 16,801.85 21.06 13,107.62

electric energy consumption by line of action (gj)

2011 2010

Offices 2,510.61 2,509.49

Infrastructure 3,554.92 4,335.67

Industrial Business 668.40 8,589.00

Oil and Gas 12,674.60 9,104.99

total 19,408.54 24,539.15

raW material consumption by line of action (t)

infrastructure business industrial business oil and gas business

Sand 25,928.00 90.00 33,320.00

Coarse aggregate 85,865.00 2,792.00 37,637.00

Cement 31,475.00 0 9,217.00

Lime 383.00 0 0

total 143,651.00 2,882.00 80,174.00

* The water and energy consumption reported stem from concessionaires, and so they do not 
reflect the total actually used by Mendes Júnior for the year. Complementary electric energy 
can be obtained by using diesel generators, and water can be drawn from wells.

WaSte ManageMent

All of the company’s construction projects have areas set aside for waste storage. Such 

waste is sorted and dealt with appropriately. Waste management (dangerous or not) is 

carried out by specialized and licensed firms that are hired at Mendes Júnior job sites. In 

2011, there was a significant increase in total waste generation (dangerous or not) that 

was caused by leftover material from excavations, mainly in the Oil and Gas projects.

The company works to cut down on waste generation and it extends such a commitment 

to its employees, who receive training to raise their awareness as regards the appropri-

ate use of materials. Some of the actions carried out exemplify conscious attitudes that 

show the effort put into this matter: at Repar, in Araucária (PR), the uniforms used by the 

Interpar consortium’s employees are turned into tow for industrial use (case on page 146). 

In Belo Horizonte, paper waste from Headquarters is sent to the Association of Paper and 

Recyclable Material Gatherers (Asmare), thus helping to generate income for hundreds 

of families. Together, the plastic and paper donated to Asmare amounted to 4.3 tons of 

material in 2011.
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Waste generated in 2011 by line of action (t)

non-DangeRouS WaSte

Final Disposition infrastructure business industrial business oil and gas business total

Paper / Cardboard Recycling 44.74 2.32 84.93 131.98

Plastic Recycling 34.04 4.60 102.47 141.12

Metal Recycling 824.93 0.63 224.68 1,050.24

Wood Recycling 696.44 3.06 5,353.44 6,052.94

Glass Recycling 0.13 0.35 0.29 0.78

Organic Recycling 20.79 0.58 136.24 157.69

Demolition rubble Class II Industrial Landfill / Crushing 36,486.09 7.50 11,472.56 47,966.15

Common trash Landfill 378.36 3.26 484.80 866.41

Left over material from excavations Class II Industrial Landfill 75,484.67 6.60 73,315.53 148,806.80

Cutting disc/electrode tips Class II Industrial Landfill 0.01 0.00 15.00 15.01

Others Class II Industrial Landfill 300.14 0.00 64.27 364.41

total 114,270.34 28.90 91,254.28 205,553.53

DangeRouS WaSte

Final Disposition infrastructure business industrial business oil and gas business total

Contaminated waste / non recyclable Class I Industrial Landfill 7.07 1.39 178.14 186.60

Sanitary effluent ETE / Septic Tank 816.29 253.04 30,454.80 31,524.13

Used lubrication and hydraulic oils Refining 988.41 1.53 0.00 989.94

Asbestos tiles Class I Industrial Landfill 3.86 0.00 0.00 3.86

Contaminated EPIs Class I Industrial Landfill 2.94 2.46 11.00 16.40

Waste generated by health services Autoclave / Incinerator / Class I Industrial Landfill 0.13 0.00 0.35 0.47

Fluorescent lamps Decontamination / Recycling 0.40 0.00 0.69 1.10

Empty toners and cartridges from printers Decontamination / Recycling 0.00 0.02 0.00 0.02

Tires Reused for other purposes 2.10 0.00 0.08 2.18

Others 18.35 0.00 8.66 27.01

total 1,839.57 258.44 30,653.71 32,751.72

overall total (non-dangerous and dangerous) 116,109.91 287.35 121,907.99 238,305.25

Source: Data supplied by the Projects.
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formEr slAvE 
lAborErs 
AcquirE DigNitY

The Mendes Júnior and Santa Bárbara Engenharia consortium, which is responsible 

for the Arena Pantanal works in Cuiabá (MT), has been significantly changing the 

lives of 25 people. They arrived at the project in a vulnerable situation, as they 

had been working as slave labor on farms in the interior of Mato Grosso.

Besides recovering their dignity by acquiring legal and fair work, these workers were 

encouraged to seek basic and professional education. For six months between August 

and December 2011, they attended classes while they worked at the jobsite. Within this 

environment they came into contact with the concept of entrepreneurship, attended 

reading workshops and lectures by their colleagues about the environment, safety and quality. 

As a way to encourage their participation, awards were created according to each one’s 

attendance and performance. More than only affording learning about specific concepts 

and topics, this initiative contributed towards developing each employee while also allowing 

them to develop interpersonal relations with better quality and greater confidence.

The Regional Labor Superintendence (SRT), the National Industrial Learning Service 

(Senai), all from Mato Grosso, were partners in the project that was named Integrated 

Action Program. By investing R$1,072.19 for each worker that was involved in the 

program, the Santa Bárbara / Mendes Júnior consortium gained recognition from 

the International Labor Organization (ILO) for its initiative in favor of eradicating 

slave labor. The project achieved good domestic and international repercussions.

cAsE

◆ arena pantanal / mt ◆
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eMploYee pRoFile

In 2011 the company changed the way it reports employee movements, and now it takes into account  

the average number of employees at the projects during the year. This change reflects industry reality,  

as the number of staff varies along the year according to project profiles and stages. That is why  

it is not yet possible, as regards some indicators, to carry out analyses to compare with the numbers  

shown in previous reports.

iNtErNAl AuDiENcE

by gender

2011

Male 6,388

Female 411

total 6,799

by region

2011

South Region 1,749

Southeast Region 4,689

Midwest Region 42

Northeast Region 316

North Region 3

total 6,799

by age

2011

Up to 25 years 1,548

From 26 to 30 years 1,276

From 31 to 40 years 1,860

From 41 to 50 years 1,209

Over 51 years 906

total 6,799

by kind of job

2011

Administrative 896

Learner 68

Specialist 476

Trainee 48

Executive 9

Management 1,088

Operational 4,214

total 6,799

by kind of contract

2011

Part time 54

Trainees 48

turnover by region (%)

2011

South Region 14.06

Southeast Region 72.72

Midwest Region 1.765 

Northeast Region 11.43

North Region 0

turnover rate by age (%)

2011

Up to 25 years 89.79

From 26 to 30 years 88.17

From 31 to 40 years 86.08

From 41 to 50 years 80.15

Over 51 years 64.02

turnover rate by gender (%)

2011

Male 86.05

Female 40.87

tuRnoveR

the evolution oF the nuMbeR oF eMploYeeS in 2011

The reduction in headcount 
arises from the fact that 
projects were gradually 
concluded in 2011. 0
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people ManageMent

Due to the characteristics of its business, Mendes Júnior works with a large number of 

workers. The company is aware that it is fundamental for it to be able to count on a spe-

cialized team and to be differentiated as regards the market to enable it to offer its clients 

the best engineering solutions. The main challenge facing HR management is to work to 

attract and qualify professionals who can make up a strong team that is committed to the 

company’s values and sustainability.

Competitiveness also depends on a staff of professionals who can meld experience to 

high performance, which are characteristics that are highly prized in a very competitive 

market where there is a significant lack of professionals whose competencies are attuned 

to the new realities of the business.

The company prioritizes internal moves whenever possible, as long as the candidates have 

the competencies needed for the jobs on offer. To learn more about its employees’ skills, 

Mendes Júnior has developed a human capital mapping project that updates a registry 

of competencies, aspirations and professional path, the maximization of chances for in-

house promotions, and the consolidation of assessments, which is the basis to propose 

personal and institutional development actions. As regards outside hiring, preference is 

given to labor from the venues where projects are being developed, as long as it meets 

the needed requirements.

In 2011, the HR Directorship consolidated its participation at the company’s strategic 

level and advanced as regards structuring its activities. It carried on redesigning processes 

and defining people management and indicator models, which confirms the importance 

of the so-called HR subsystems: Pay and Benefits, Labor Relations, Payroll and Union 

Relations, Training and Development, Performance Analysis, and Succession Process.

The main challenge for 2012 will be to interlink these subsystems to the three levels of 

action – Company, Business, and Project. The Recruitment and Selection department have 

already made important advances in 2011, such as the possibility of online consultation as 

regards people management indicators, the digital makeup of management reports, and 

Internet use. The company has now started carrying out interviews through the Internet 

and has used social networks as an information tool for candidate follow-up. The process 

has improved the quality of the results and cut down on costs.

the evolution of training by functional category

Functional Category 2011 Workload* 2010 Workload 

Full-time Staff 17,650 hours 27,491 hours

Temporary Staff 474,581 hours 2,515,399 hours

Service Provider 48,285 hours 385,264 hours

total 540,516 hours 2,928,154 hours

the evolution of investment in training (r$)

2011 2010

Investment in Training at Headquarters 1,111,124.00 950,000.00

Investment in Training at the Projects 263,590.61 450,000.00

total 1,374,714.61 1,400,000.00

* As 2011 was a time when some works were demobilized, there was a significant drop in the training workload. In 2010, 
on the other hand, several works were taken up while others reached peak staff counts. Consequently, this movement 
was reflected in the indicator. Nevertheless, investment in training and development remained stable and amounted to 
R$ 1.37 million.

tRaining anD DevelopMent

The Training and Development Department promotes several programs for all employees. 

These programs aim to build and disseminate the concept of Collective Intelligence, ac-

cording to which it is essential to share competencies to enable the company to offer 

its professionals better learning and training. The Company organizes itself so that less-

experienced professionals will learn from more experienced ones, as such an exchange 

will allow new and better-consolidated knowledge to be built, which creates important 

value for the company.
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◆  bioSeR 

It is a Training Center sponsored by Mendes Júnior that aims to 

qualify labor in partnership with Sesi, Senai and other institutions. 

Two thousand students graduated in 2011, and many were 

employed by the company or by other companies. 

◆  SaFe attituDe pRogRaM – taKe CaRe 

It carries out training to raise the awareness of all employees about 

their responsibility in preventing accidents. The first results of the 

program already point to a significant drop in the indicators that 

measure the frequency and seriousness of work-related accidents.

◆  languageS pRogRaM 

It focuses on meeting the business competence required to perform abroad, 

as it aligns international communication needs to individual capabilities.

◆  Web ClaSS tRaining 

It promotes distance-learning training, which encourages the dissemination 

of knowledge and the consolidation of business philosophy by using 

the Internet. Some examples: SGI (Integrated Management System), 

Excel, Word, PowerPoint, MS Project, Autocad, and other courses.

◆  leaDeRShip pRogRaM 

A detailed diagnosis of the business areas and of their group 

of leaders, thus turning the most pressing demands into 

development actions focused on meeting business strategy.

◆  Young pRoFeSSionalS pRogRaM: it aims to develop Mendes 

Júnior’s young professionals through coordination and follow-up 

by more experienced workmates. Thus, two generations can share 

knowledge focused on innovation and talent retention.

2011 
HigHligHts

rEmuNErAtioN 
AND bENEfits 

amounts paid as benefits (r$)

benefit 2011 2010

health 19,492,482.63 18,527,018.79

Health Plan1 17,572,447.46 16,324,145.87

Dental Plan2 1,920,035.17 2,202,872.92

Food 40,766,839.35 36,550,496.45

Canteen 16,284,165.78 17,391,372.53

Meal ticket 10,925,299.79 10,579,448.66

Food ticket 10,197,786.87 6,659,840.20

Staples Basket3 3,359,586.91 1,919,835.06

group life insurance4 2,325,806.47 2,680,491.88

employee transportation 19,564,537.42 17,000,306.12

Own transportation 18,040,410.84 13,693,396.89

Transportation ticket5 1,524,126.58 3,306,909.24

plR 8,309,333.58 7,431,125.54

overall total 90,458,999.46 82,189,438.78

% MJte participation 52.81% 55.69%

1  Health insurance is extensive to all full-time employees, that is, all those who are hired and managed by 
Headquarters (no matter where they work); and temporary employees who work in projects in which the client 
demands such a benefit.

2  For general temporary employees who work in projects in which the client demands such a benefit.
3  Supplied as required by the collective labor agreement for each region where the company works.
4  A single Policy for all company employees (no matter whether they are managed by Headquarters  
or by the project).

5 For all company employees.

Mendes Júnior values its professionals and practices 

salaries that are compatible with those offered by 

the heavy construction industry. In 2011, it acted be-

fore labor union decisions and increased its workers’ 

salaries by half a percentage point above the annual 

inflation rate.

 

Furthermore, it has maintained a broad range of ben-

efits for its employees and their dependents, with 

items that surpass what has been agreed upon in la-

bor agreements, as in the case of the Health Plan, the 

Private Retirement Plan, and the amount paid by the 

Life Insurance Policy. Employees also receive either a 

food ticket or a meal ticket and also a basket of sta-

ples. In 2011, the amount paid to benefits grew due 

to significant increase in staff numbers for three large 

works (Replan, Barra do Riacho Waterway Terminal 

and Repar).

The Profit and/or Results Sharing Program benefits 

all company employees and distributed R$ 8.3 mil-

lion in 2011.
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eMploYee RepReSentation

Employees from all projects and from Headquarters are represented by their workmates 

in committees that hold ongoing conversations with the company’s senior management 

as regards matters related to SA 8000 norms (Health, Safety and Work Conditions). These 

representatives are elected by the employees themselves and they can send their requests 

by using communication tools that have already been consolidated by the company, such 

as e-mail and suggestion boxes.

As a response to one of the suggestions presented by collaborators, the Company began 

the process of implementing new work uniform models in 2011, and some of them are 

made from cloth obtained from recycled plastic bottles, which reinforces our concern as 

regards sustainability.

WoRK RelationS

It is part of Mendes Júnior premises to establish relationships of trust with employees and 

labor unions. In 2011 there were two work stoppages that accounted for five days in the 

Barra do Riacho Waterway Terminal (ES) and Hemobrás (PE) projects. In both cases, the 

company positioned itself openly and proactively, which reinforces its options for conver-

sation as a tool to solve conflicts.

Mendes Júnior respects labor unions, their employees’ representatives, and ensures that 

agreements and/or collective work conventions are fulfilled, according to their regions/

base of action. Such precepts, as well as other guidelines and orientations, are part of the 

company’s Labor Union Relations.

mendesprev sociedade previdenciária

DeFineD ContRibution beneFitS plan (pCDb)

Contributions received in 2011 (R$) Contributions received in 2010 (R$)

Normal from Sponsor 506,779.92 285,388.62

Sponsor’s Administration Costs 490,622.57 486,180.00

Normal from Participants 1,091,894.06 636,947.58

Extra from Participants 140,395.20 175,450.00

Portable Resources 12,215.74 39,859.35

Self-sponsored Contributions 55,624.21 0.00

total 2,297,531.70 1,623,825.55

MiXeD beneFitS plan

Normal from Sponsor 1,745,301.69 912,113.89

Normal from Participants 915,187.43 1,748,371.21

Self-sponsored Contributions 81,441.09 21,583.12

BPD Option 11,251.78 8,835.30

total 2,753,181.99 2,690,903.52

benefits paid 

benefits paid – 2011 (R$) benefits paid – 2010 (R$)

Normal Retirement 1,493,339.94 977,032.04

Early Retirement 2,401,905.92 1,751,091.63

Disability Retirement 21,899.44 20,025.23

total 3,917,145.30 2,748,148.90

pRivate RetiReMent plan

Mendes Júnior employees have benefited from a private re-

tirement plan for the last 21 years. The plan is managed 

by Mendesprev Sociedade Previdenciária and membership is 

voluntary. Besides additional retirement income, it guaran-

tees the benefits of disability retirement and a death pension 

for the employee’s dependents. Should an employee leave 

the Company, s/he can opt for the Deferred Proportional Ben-

efits, Portability, Withdrawal or Self-Sponsorship Institutes.

Mendes Júnior currently sponsors two Plans: the Mixed 

Benefits Plan and the Defined Contribution Benefits Plan. In 

December 2011, the Mixed Benefits Plan included 194 ac-

tive participants and 3 self-sponsored ones, plus 55 retired 

beneficiaries (seven on disability pensions, 12 on normal pen-

sions and 36 on early pensions). The Defined Contribution 

Benefits Plan, which began in March 2010, included 264 ac-

tive participants and 10 self-sponsored ones. 

In 2011, total contributions received amounted to approxi-

mately 30% over the amount received in 2010, rising from 

R$ 1,623,825.35 to R$ 2,297,531.70, which denotes an 

increasing number of members and contributions made by 

both the sponsor and the participants. 

The plans are run by Mendes Júnior Trading e Engenharia 

S.A., and besides being their sponsor it is also responsible for 

meeting their administration costs.
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CoMMuniCation

Communicating with its employees, communities and other stakeholders is not only a 

priority to Mendes Júnior but also part of its strategy. The company uses tools that can 

ensure transparency about its activities and the processes that stem from them. In 2011 

Mendes Júnior consolidated the Communication Committee that had been created the 

year before to make it easier to carry out conversations and to facilitate the flow of infor-

mation both inside and outside the company. This Committee brings together employees 

from several areas, which also grants greater representativeness and scope to the initia-

tives it proposes.

Communication tools were enhanced last year with the implementation of three new 

media aimed at the internal and external audiences: the notice board “Ponto da Notícia”, 

a project that is going through its first stage and that is available at Headquarters, at the 

Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro and Recife offices, and at the Porto das Dunas, 

ArcelorMittal plant in Juiz de Fora, and Sesc Paulista projects; the corporate printed news-

paper “Mendes e Você”, which is aimed at our internal audience; and the printed supple-

ment of the “Fique por Dentro” projects, which is aimed at both the internal and external 

audiences at the ArcelorMittal plant in Juiz de Fora (MG).

Due to the good results and the receptiveness they have achieved, these communica-

tion tools will be adopted in other Mendes Júnior projects, thus seeking to increasingly 

reinforce communication at the company. They will remain in place at the units that are 

already involved in this process.

health and Work safety indicators (considering a multiplying factor of 1,000,000)*

indicators 2011 2010

Total Hours Worked 21,029,164.14 25,017,469

Frequency Rate of Accidents without Time Off 4.05 3.86

Frequency Rate of Accidents with Time Off 1.14 1.57

Seriousness Rate 15 170

*The data presented take into account the participation percentage of the company when it is part of Consortia.
TL: accidents with or without time off that befell Mendes Júnior / Consortium employees and subcontractors were considered as Injuries.
TDO: its denominator is the reference of hours worked (subcontractors are not counted).
TDP: all the days lost due to typical accidents that befell Mendes Júnior / Consortium and subcontractors were taken into account.
TA: it refers to medical leave absenteeism for longer than, or equal to, one day, for any reason (accident, common illness, etc.). Its denominator is the reference of hours worked 
(subcontractors are not counted).
Total Hours Worked: the hours worked by Mendes Júnior / Consortia and subcontractors were considered.

Mendes Júnior also managed to decrease the number of insurance accidents and time 

off, thus generating a lower FAP (Insurance Accident Factor). Such a result translates into 

a healthier and safer work environment while also decreasing monthly costs, as this rate 

directly affects the company’s payroll.

2011 2010

FAP 0.8860 0.8869

SAT 2.65% 2.66%

health anD SaFetY

Mendes Júnior is committed to guaranteeing the integrity of its employees and to offering them a healthy 

and safe work environment. Such a commitment can be proven by the evolution of the frequency rate of 

accidents with time off, which dropped from 1.57 in 2010 to 1.14 in 2011, which amounts to a 27.4% 

drop in the number of occurrences. This index meets the goal proposed by the company. 

In 2011 the company consolidated the use of the SOC software to manage Occupational Health and 

Safety, which ensures the standardization of actions related to the Occupational Health and Safety System 

and manages our employees’ health from the time they are hired by the company. The use of SOC makes 

it possible to have a global overview as regards themes related to these fields and allows the Company 

to follow up on the risks involved in each project while quantifying and qualifying the occurrences, which 

favors focused and specific actions.

Last year Mendes Júnior also concentrated its efforts on maintaining existing programs and broadened 

the scope of the Periodic Checkup program that aims to improve its employees’ health and quality of life.

the evolution oF SaFetY peRFoRManCe 

health and Work safety indicators (considering a multiplying factor of 200,000)*

indicators 2011 2010

Injury Rate (TL) 1.04 1.09

Occupational Illness Rate (TDO) 0 0

Total Lost Days (TDP) 2.43 9.44

Total Absenteeism (TA) 2.11 1.81

Total death for the period 0 0
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SupplieRS

One of the first actions Mendes Júnior carries out 

before it begins a new project is related to the 

makeup of the supplies needed to develop it. It 

carries out negotiations with about four thou-

sand possible suppliers every month, which adds 

up to approximately R$ 45 million in purchasing 

contracts. In 2011 Mendes Júnior dealt with 5,337 

companies from its portfolio on 72,650 materials 

and services suppliers. This number is similar to the 

one for 2010.

All the contracts signed by Mendes Júnior are in 

accordance with labor laws and the social respon-

sibility guidelines specified by the SA 8000 norm.

Our perspective for 2012 is to consolidate per-

formance assessments for suppliers and service 

providers. Such assessments are carried out peri-

odically and they take into account issues such as 

meeting deadlines, meeting QMSR requirements, 

and labor, product or service quality. Through this 

work it is possible to ensure quality in the choices 

and solutions that are presented, which directly 

interferes in the results of a project carried out by 

the company.

the CoMMunitY

In 2011 Mendes Júnior took an important step to 

structure and grant an even more strategic dimen-

sion to its social responsibility actions by creating 

its Corporate Social Responsibility department. 

The department reports directly to the Human Re-

sources Directorship and defines initiatives based 

on three pillars that are aimed at promoting quali-

ty of life at work, social inclusion and social actions 

in the communities where the company is present. 

To keep from dispersing efforts and to ensure that 

the actions planned are ever more closely aligned 

to Mendes Júnior principles, the work performed 

in the new department makes it easier to monitor 

the actions performed, which makes it possible not 

only to carry out corrections but also contributes 

towards guiding future decisions.

One of the challenges for the coming year is to 

carry out actions that will leave a legacy in the com-

munities even after the work is over. Other objec-

tives include working at strategically aligning the 

activity to Mendes Júnior’s business, creating great-

er identity between the audiences and the brand, 

improving relations with the community, system-

atizing the records of the actions undertaken, and 

reviewing the role of volunteering at the company.

tHE EXtErNAl 
AuDiENcE

◆  solidarity Winter 2011 ◆
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progrAms mENDEs JúNior 
offErs to botH iNtErNAl 
AND EXtErNAl AuDiENcEs

qualitY oF liFe at WoRK pRogRaM

It aims to promote its employees’ well being through actions 

that will encourage a healthy lifestyle, thus ensuring a bal-

ance between individual needs and organizational purposes. 

It will be implemented at the company from 2012 onwards.

SoCial inCluSion pRogRaM

It seeks to offer an accessible work environment to people 

with special needs by adopting actions that fight exclusion 

and promote companionship.

SoliDaRiaMenDeS pRogRaM

This initiative aims for both the company and the commu-

nity to work together to develop socially responsible actions 

that aim to contribute to local development by carrying out 

social and business volunteering actions.

volunteeRing

In 2011 the Solidariamendes program achieved greater vis-

ibility and legitimacy in relation to the company’s employees, 

which was the goal set the year before.

 

 Last year celebrated 10 years of actions through volunteer-

ing programs, and it was highlighted by Day V, which was 

conceived by the Federation of Industries from the State 

of Minas Gerais (Fiemg) and which took place in August. 

Furthermore, the workgroup innovated by changing the fo-

cus of the “Solidarity Winter” project – which consisted of 

donating winter clothing and blankets, among other items – 

by renaming the project “Human Warmth Donation”, when 

employees carry out actions to grow closer to, and interact 

with, the communities where the company is present.

Other actions were developed internally to broaden the 

scope of our volunteering work, and the response was im-

mediate: 599 employees were involved in projects in this 

area, a number that is 41% higher than that for 2010. Since 

2007, the number of employees participating in volunteer-

ing actions has more than tripled, while the actions carried 

out have increased fourfold.

the evolution of day v participation

2011 2010

Actions carried out 25 20

Number of volunteers 599 425

Participating units 23 21

nuMbeR oF aCtionS vS. nuMbeR oF unitSIn 2011 Mendes Júnior became a member of the 

Workgroup on Inclusive Local Development hosted 

by the Sustainability and Social Responsibility Council 

(Consures) – Federation of Industries from the State 

of Minas Gerais (Fiemg). Among other activities, the 

group prepared guidelines for inclusive local develop-

ment in the State. Besides Mendes Júnior, companies 

such as Anglogold Ashanti, Cenibra, Correios, Gerdau 

Açominas, Samarco, V & M do Brasil are also members.

SoliDaRitY taX

Mendes Júnior maintained the focus of its social ac-

tions on projects relating to promoting culture and 

inclusion/rehabilitation through the practice of sports 

by making use of laws that encourage such participa-

tion and by offering resources to the Childhood and 

Adolescence Fund (FIA). The amount invested by the 

Company remained at the same level as it was in 2010.

project objective
amount allocated 

(r$ thousand)

incentives 

mechanism

Associação Mineira de Reabilitação 

(AMR) Sports Inclusion

Carry out rehabilitation and social inclusion actions for 

people with special needs, and their inclusion through 

sports, rebuilding, corrective surgeries, and wheelchair 

and sports equipment purchases. It is aimed at children 

and adolescents up to 17 years of age.

100 FIA

Inclusion – Gazes and Possibilities

Publish a book inspired by the day-to-day lives 

of special needs children and adolescents and 

so build a new image for them.

193 Rouanet Law

Movie Club
Carry out a program of movie sessions for students 

from government-run schools in Belo Horizonte.
206 Rouanet Law

Educating and Developing Athletes 

by Integrating Sports Sciences

Promote the training, technical and human development 

of about one thousand athletes.
100 Sports Incentives Law
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ANNEXEs

pArticipAtioN 
iN EvENts

coNtENt 
iNformAtioN

◆  bRaSil oFFShoRe 

 Date: June 14 to 17, 2011  

Venue: Centro de Exposições Roberto Marinho Macaé / RJ

◆  MeRCaDo eM ConeXÃo  

Date: August 23 and 24, 2011 

Venue: Escola de Engenharia da UFMG – Belo Horizonte / MG 

◆  6º- Fipen – FóRuM inDuStRial  

De pRoDutiviDaDe eneRgétiCa e negóCioS 

Date: October 18 to 20, 2011 

Venue: Hotel Actuall – Contagem / MG

◆  8º- SeMináRio abeRto De ReSponSabiliDaDe SoCial  

e eMpReSaRial eM MinaS geRaiS – v enContRo inteRnaCional 

Date: November 19 to 21, 2011 

Venue: Hotel Ouro Minas – Belo Horizonte / MG

◆  XXviii SeMináRio naCional De gRanDeS baRRagenS – 2011 

Date: October 25 to 28, 2011  

Venue: Centro de Convenções do Hotel Windsor – Rio de Janeiro / RJ

huMan ReSouRCeS DiReCtoRShip

Lívia Sousa Sant’Ana 
Human Resources Director

Alexandre Maia Esper 
Human Development Coordinator

Álvaro Luiz Moreira 
Labor Relations Manager

Ana Maria de Souza 
Training and Development Analyst

Bethânia da Silva Passos de Aquino 
Communications Analyst

Isabella Lopes de Carvalho 
Communications Analyst

Karla Ornelas Quaresma Amorim 
Training and Development Analyst

Marcelo Rodrigues Campos 
Remuneration, Budgeting and HR Controls Coordinator

Marco Paulo Bahia Diniz 
Communications Analyst

Maria Bernadete B. Maia 
Corporate Social Responsibility Coordinator

Mariana Alves de Brito Magalhães
Communications Coordinator

Mirielle de Oliveira Felipe Lage Carneiro 
HR Controls and Budgeting Assistant

Vera Lúcia Mota Resende 
Personnel Administration Supervisor

MenDeSpRev

Antônio Edson Borges 
Social System and Benefits Technician

Marley Janaina de Castro 
Legal Manager

CaSeS

Arena Pantanal
Escaping Slave Labor: Simone Ponce – Communications and 
Social Responsibility Coordinator at Arena Pantanal (MT) – 
Santa Bárbara – Mendes Júnior Consortium

Repar 
The Tow Project: Cláudio Bueno Guerra – QMSR Coordinator 
and Mirian Krulikowski – Communications Department 
(Interpar Consortium)

viCe-pReSiDenCY 

FinanCial DevelopMent

Alexandre Magno de Pinho Freitas
Accounting Coordinator

Cláudio Bueno Guerra 
QMSR Coordinator

Davidson Henrique Araújo 
Business and Systems Analyst and 
Employee Representative (SA 8000)

Emmerson de Oliveira 
IT Coordinator

Fausto Jiran Flecha 
Administration Manager

Flávio Campos de Paiva Vieira 
Process Analyst

Gustavo Nicolai 
Occupational Medicine Coordinator

João Mário Freire Murta 
QMSR Coordinator

José Lourenço de Oliveira 
Administrative Support Coordinator

Jussara Marquezini França Spatara
Counselor

Laura Juliana Costa Pimentel
Business and Systems Analyst

Mário Lúcio Souza Avelar 
QMSR Coordinator

Maurício Veloso
Counselor

Miguel Francisco Gregório 
Accounting Analyst

Paulo Márcio de Carvalho 
QMSR Manager and Senior Management 
Representative (SA 8000)

Rafael de Oliveira Perpétuo 
Legal Manager

Roger Patrick Groenner 
Comptroller Manager

Vitor Peixoto 
Information Security Analyst

pReSiDenCY

Murillo Valle Mendes
President

Ângelo Alves Mendes 
Vice-President for Corporate Affairs

Sérgio Cunha Mendes 
Vice-President of Market

Delson de Miranda Tolentino
Vice-President of Financial Development

Victório Duque Semionato 
Vice-President of Engineering

viCe-pReSiDenCY 

oF engineeRing

Alex Vagner de Souza 
Supplies Analyst

Érica Brettas Della Savia 
Documentation Engineer

Fabricio Gomes Jabbur 
Equipment Engineer

Luciano da Silva Flori 
Supply Manager

Thiago Abijaudi Borges 
Proposal Development Engineer
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a

assessment A leadership program that carries out a detailed diagnosis of a 

department and turns the biggest demands found into qualification courses 

focused on the Company’s business strategy.

b

backlog The amount of revenue yet to be received. 

bureau veritas The organization that is responsible for bestowing and main-

taining accreditations.

C

Cat Work-related Accident Communication.

CbiC Brazilian Construction Industry Chamber.

Cni National Confederation of Industry.

Corporate governance A system through which companies are led and 

monitored. It involves decision-making and relations among shareholders, the 

Administration Council, the Board of Directors, independent auditors and the 

Fiscal Council.

D

Defined Contribution benefits plan (pCDb) A Mendes Júnior retirement 

plan that aims to guarantee better quality of life to employees by offering extra 

retirement pay to supplement their INSS benefits. Among its benefits PCDB of-

fers retirement, disability retirement and a death pension for dependents.

e

ebitDa An acronym for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation  

and Amortization. 

F

Fap Insurance Accident Factor. A fee set by the Federal Constitution and paid 

to the Government by companies. The resources gathered are aimed at paying 

for episodes stemming from risks in the work environment, accidents and work-

related illnesses, as well as special retirement benefits.

g

gDp (gross Domestic product) All the wealth produced by a country.  

global Reporting initiative (gRi) An international agreement created with 

a long-term view and whose mission is to prepare and disseminate the Guide 

to Preparing Sustainability Reports, which is globally and voluntarily applied by 

organizations who wish to inform their audiences about the economic, environ-

mental and social aspects of their activities, products and services.

gross Margin The difference between sales price and the costs involved in 

making a product. This indicator measures production efficiency.

gross profits The result of a Company’s total revenues minus total expenses, 

not taking into account income tax deductions and shareholding interests.

gross Revenues The total amount accruing from a Company’s sales within 

a time span.

i

individual Development program (pDi) This program offers support to 

employees who hold positions that are strategic to meeting the Company’s 

business objectives. 

information Security A concept associated to the existing or needed protec-

tion for the data that are valuable to an organization. It involves basic aspects 

such as information confidentiality, integrity and availability. 

iSo 9001 Standard which establishes the guidelines and requirements for the 

development of a Quality Management System within an organization.

iSo 14001 Standard which establishes the guidelines and requirements for the 

development of an Environmental Management System within an organization.

l

leeD An accreditation whose acronym means Leadership in Energy and 

Environmental Designer. It is aimed at setting down environmental guidelines 

for constructions and it assesses criteria that range from the efficient use of 

water to sustainability as regards the location of the job site.

n

net Margin The difference between the price of the product and all the costs 

and expenses involved in making it. 

net profits The balance after deducting income tax and several shareholding 

participations from gross profits.

o

offshore producing and looking for oil on the high seas or far from the coastline. 

ohSaS 18001 Standard which establishes the guidelines and requirements 

for the development of an Occupational Health and Safety Management System 

within an organization.

onshore Producing and looking for oil inland.

operational profit The balance after net revenues, after deducting the cost of 

the products or services sold, sales expenses, general expenses and administra-

tive expenses.

ordinary nominative Shares Their holders have the right to vote at share-

holders’ meetings and to share in a Company’s profits. Those who own these 

shares carry responsibilities and obligations equivalent to the number of shares 

they have acquired. Ordinary Nominative shares are identified by the letters ON 

after the Company’s name.

p

paC The Brazilian Federal Government’s Growth Acceleration Program.

pbqp-h Brazilian Habitat Quality and Productivity Program.

q

qMSR Quality, Environmental, Health and Work Safety and Social Responsibility, 

a fundamental Mendes Júnior area that brings together the policies developed 

by the company in these fields. 

S

Sa 8000 Social responsibility regulation which establishes guidelines and re-

quirements with the objective of defining a standard for social relations, work 

conditions, and assurance of workers’ rights.

Sat Work-Related Accident Insurance.

Self-sponsorship It is an opportunity offered to participants to keep contrib-

uting to the plan and to take over the sponsor’s share of contributions should 

participants lose, either partially or totally, the sponsor’s contribution. Thus, par-

ticipants will have their future benefits guaranteed at the levels that had been 

previously agreed upon. 

Senai National Industrial Learning Service. It was set up in 1942 and it is part 

of the National Confederation of Industry (CNI) and the States Federation of 

Industries system. 

Sgi Integrated Management System, which involves the Quality, Environment, 

Occupational Health and Safety, and Social Responsibility (QMSR) Policy and 

guides the company’s decisions and actions. 

Spn Business Selectiveness and Prioritization. A support system used to vali-

date business opportunities. Through this system, professionals can carry out 

deeper analyses of the opportunities offered by each project and take into ac-

count factors that range from the accreditations of the partners involved up to 

client action longevity, for example.

SSo projet A project aimed at health and safety at the workplace that seeks to 

eliminate accidents at Mendes Júnior by adopting good practices such as raising 

the awareness of all employees through seminars, campaigns, etc.

Sustainable Development A concept established by the United Nations 

Organization (UN) whose definition is expressed by the thought that “develop-

ment must meet the needs of current generations without compromising the 

possibility of satisfying the needs of future generations”.

v

value added It measures the wealth generated by a Company based on the 

difference between sales revenue and the cost of the resources acquired from 

third parties.

glossArY
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oveRall CooRDination

Human Resources Directorship

publiCation

Corporate Communications Department

eDitoRial CooRDination

Greco Design

Content CooRDination, 

pRooFReaDing, gRi inDiCatoRS

BHPress Comunicação

tRanSlation

Carlos Alberto

photogRaphY

Daniel Mansur and Mendes Júnior files

SouRCeS ConSulteD

National Confederation of Industries. (CNI),  

Federation of Industries from the State of  

Minas Gerais (Fiemg), the Heavy Construction 

Industry Union from the State of Minas 

Gerais (Sicepot-MG), the Press.

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.

Av. João Pinheiro, 146 – 6º- andar – Centro

30130-927 – Belo Horizonte – MG

(31) 2121 9400

www.mendesjunior.com.br
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item subject  page / ansWer

1 profile, strategy and analysis indicators 

1.1 Statement from the President 105

2 organizational profile

2.1 Name of the organization 113

2.2 Products, services, including brands 113

2.3 Operational structure 113

2.4 Location of organization's headquarters. 113

2.5 Countries and regions where the organization operates 113, 123

2.6 Nature of ownership and legal form 113

2.7 Markets served 113, 123

2.8 Scale of the reporting organization 112, 113

2.9 Changes during the reporting period 136, 137

2.10 Awards received during the reporting period No awards were received in 2011

3 Reporting parameters

3.1 Reporting period 101

3.2 Date of previous report 101

3.3 Reporting cycle 101

3.4 Contact point for questions regarding the report and its content

Corporate Communications Department
Name: Mariana Magalhães – Communications Coordinator 
Contact: (31) 2121 9400
E-mail: mendesjunior@mendesjunior.com.br
Talk to us – www.mendesjunior.com.br 

3.5 Process for defining report content (themes, priorities, stakeholders) 101

3.6 Boundary of the report 101

3.7 Specific limitations on the scope or boundary of the report 101

3.8
Basis for reporting as regards other facilities that can significantly affect 

comparability from period to period and/or between organizations
101, 114, 148, 160

3.9 Data and calculation measurement techniques 101, 114, 148, 160

3.10 Re-statements of information provided in earlier reports 101, 114, 148, 160

3.11
Significant changes from previous reporting periods 

(scope and/or measurement methods)
101, 114, 136, 137, 148, 160

bSD aSSeSSMent

This Annual Report is a level C report as regards meeting 

the Global Reporting Initiative (GRI) sustainability reporting 

guidelines, and is an important reporting tool that reflects 

Mendes Júnior’s economic, social and environmental results.
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3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report 185, 186, 187

3.13 Current policies and practices to seek external validation External validation was not performed

4 governance, Commitments, and engagement

4.1 The organization’s governance structure 136, 137

4.2 President of the governance body 136, 137

4.3 Percentage of independent, non-executive councilors 136, 137

4.4
Mechanisms for shareholders to provide recommendations 

to the Administration Council
136, 138

StaKeholDeR engageMent

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization 133

4.15 Basis to identify and select stakeholders to engage 133

Management Structure and economic performance indicators

Economic Performance Indicators 142

EC1 Direct economic value generated and distributed 143

EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 166, 167

environmental performance indicators

EN1 Materials used by weight or volume 150

EN3 Direct energy consumption by primary energy source 151

EN4 Electric energy consumption 151

EN8 Total water withdrawal by source 151

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight Not reported

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved Not reported

EN22 Total weight of waste by type and disposal method 152, 153

EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type 149

Social performance indicators – labor practices

LA1 Total workforce by employment type, employment contract, and region 160, 161

LA2 Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region 161

LA3
Benefits provided to full-time employees that are not provided 

to temporary or part-time employees, by major operations
165, 166, 167

LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements

100%. Union agreement coverage is limited to each union’s region/base of action in each 
venue the company is present. Some agreements are negotiated through the employers’ 
union for the respective State where the project is located. PLR agreements are negotiated 
between the company and workers’ unions.

LA7
Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number 

of work-related fatalities by region
170, 171

LA8

Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place 

to assist workforce members, their families, or community members regarding 

serious diseases

163, 164, 170

LA10 Average hours of training per year 163

human Rights

HR5 Freedom of association policy and its level of application

Mendes Júnior follows the premises of the collective bargaining for 2011/2012. 
The agreement was signed with representatives of the Heavy Construction Industry 
Workers’ Union – SITICOP-MG and legalized through Union registration at the 
National Register of Unions – CNES of the Labor and Employment Ministry under 
#35097.002197/91-94, which was officially published on September 04, 1991, 
and Union Registration #46000.002231/93-86, which was officially published on August 
13, 1993, which legally recognize themselves as the legitimate representatives of the 
employees’ and employers’ parties as regards the Heavy Construction Industry in the State 
of Minas Gerais. All collective bargaining agreements are signed through free negotiations 
and they are fully fulfilled. No fines have been levied by government oversight officers for 
any non-compliance as regards freedom of association collective bargaining.

Society

SO1

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess 

and manage the impacts of operations on communities, including entering, 

operating, and exiting

173, 174, 175

SO8
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations

There are ten fines levied on MJTE due to alleged non-compliance with labor legislation 
and seventy-two fines involving consortia of which MJTE is a member. However, they are 
all of small monetary value and do not bring any risks to company activities. There are 
also three terms of adjustment of conduct (signed with the Labor Attorney’s Office) that 
prescribe actions the company must take, and five more terms of adjustment of conduct 
that prescribe actions that Consortia of which MJTE is a member must take to avoid being 
fined. There is also a Public Civil Lawsuit by the Labor Attorney’s Office, 4th Region that 
questions the time when employees hired by a Consortium of which MJTE was a member 
were dismissed. However, the Company was successful in the first and second court 
instances and the Attorney’s Office has been denied pursuance to the Appeals Review 
(awaiting a decision on the Interlocutory Appeal). Finally, there is a writ of execution that 
questions alleged non-compliance with one of the TACs that were signed.

product Responsibility

PR1
Policy to preserve consumers’ health 

and safety while using the product

Mendes Júnior permanently develops and enhances new technologies that can be 
incorporated into its activities. The continuous improvements it makes to its processes 
is one of the premises of the QMSR System Policy – Quality, Environment, Occupational 
Safety and Health, and Social Responsibility. To enable it to identify the aspects and impacts, 
the dangers and risks related to Occupational Safety and Health and Environment, the 
company follows the guidelines set forth by PSGI – Procedures for Occupational Safety 
and Health Management. Surveys of the dangers and the risks posed by Safety and the 
aspects and impacts related to the Environment and to Health are identified and registered 
at the SOGI – Integrated Management Operational System through the GAIA Spreadsheets 
– Environmental Aspects and Impacts Management, LIRA – Internal List of Applicable 
Requirements, and PRSS) – Occupational Safety and Health Dangers and Risks. This system 
works through a Web software that promotes interaction between a consulting company 
and Mendes Júnior Headquarters and Projects (worksites). It receives monthly visits to meet 
all legal requirements through the evidence gathered.
Both Environmental and Occupational Safety and Health Management are carried out 
according to procedures set forth by PSGI 16 – Environmental Management Procedures 
and PSGI 17 – Occupational Safety and Health Management Procedures, which also defines 
SOGI software operations.

PR5
Practices related to customer satisfaction, 

including results of surveys measuring customer satisfaction
127
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FINANCIAL STATEMENTS

MENu pRINCIpAL

MAIN MENu



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ACOMpANHADAS 

DO RELATÓRIO DOS AuDITORES INDEpENDENTES

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.

31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
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Senhores Acionistas,

Atendendo às disposições legais, submetemos à 

apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e de

mais Demonstrações Financeiras da Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. referentes ao exercício 

de 2011, acompanhados do relatório dos Audito

res Independentes.

ANáLISE DO AMBIENTE MACROECONôMICO

Em 2011, a Mendes Júnior se deparou com grandes 

desafios ao enfrentar um mercado de construção 

cauteloso, marcado pela postergação de investimen

tos no setor privado e pela retração e reorganização 

do setor público mais acentuadas que as esperadas, 

historicamente, em um ano póseleitoral.

Consequentemente, as expectativas de crescimento 

do setor não se concretizaram, seguindo a tendên

cia do Produto Interno Bruto nacional que registrou 

crescimento de 2,7% no ano, índice modesto prin

cipalmente quando comparado aos 7,5% alcança

dos em 2010. 

A percepção da empresa é que 2011 foi um ano atí

pico para o segmento de construção pesada, que se 

preparou para o atendimento de enorme demanda 

de obras de infraestrutura, fundamentais para a ma

nutenção do crescimento econômico do país.

DESEMpENHO ECONôMICO E FINANCEIRO

Os resultados financeiros de 2011 foram positivos, 

porém com leve queda em relação a 2010, como 

reflexo da retração dos segmentos de mercados 

nos quais a empresa atua. Não obstante, a empre 

sa manteve sua estrutura administrativa, das áreas 

comerciais, de produção e de prospecção de no

vos negócios.

Outro ponto positivo a ser destacado é o crescimen

to relevante do backlog, em mais de 70% em rela

ção ao saldo verificado no início de 2011, o que vem 

a endossar a perspectiva de crescimento significativo 

prevista para 2012. 

SISTEMA DE GESTãO INTEGRADA (SGI)

A Mendes Júnior investiu, em 2011, R$ 1,9 milhão 

para manter e aprimorar seu Sistema de Gestão 

Integrada (SGI), tendo como foco a integração das 

gestões de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e 

Saúde e Responsabilidade Social.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇãO

Os procedimentos do SGI formam a base para a ges

tão dos processos operacionais vinculados aos contra

tos, ao atendimento da legislação aplicável, aos proje

tos de engenharia e à execução das obras da empresa. 

O Sistema possui certificações relacionadas a ges tão 

ambiental (ISO 14001), responsabilidade social (SA 

8000), qualidade (ISO 9001), gestão de Saúde e Se

gurança do Trabalho (OHSAS 18001) e ao Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQPH SIAC nível A), garantindo que esses pro  ces

sos sejam executados em linha com as Premissas da 

Em   presa, orientadas pelo seu Planejamento Estratégico.

GESTãO DE pESSOAS

Partindo do princípio de que uma equipe forte e 

comprometida com os valores da empresa é primor

dial, a Diretoria de Recursos Humanos direcionou 

sua atuação, em 2011, para a captação, a retenção 

e a qualificação de profissionais. Nesse sentido, a 

Mendes Júnior desenvolveu um projeto de mapea

mento do patrimônio humano, com atualização do 

cadastro de competências, aspirações e trajetória pro

fissional, seguindo a premissa de priorizar movimen

tações internas na reposição dos cargos. Além disso, 

foram definidos indicadores e um modelo de gestão 

de pessoas, visando a contribuir para a sustentabili

dade do negócio.

pERSpECTIvAS pARA 2012

Superar os desafios apresentados pelo mercado con

tinuará sendo a linha de atuação da Mendes Júnior. 

Nesse sentido, a empresa está plenamente preparada 

para aproveitar as diversas oportunidades que devem 

surgir em 2012. Dados da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) apontam que cerca de R$ 50 bi

lhões deixaram de ser usados no setor de construção 

pesada em 2011 e devem ser investidos em 2012, 

somandose aos recursos previstos para o Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC 2), para a se

gunda etapa do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV2) e para as obras da Copa do Mundo de 

2014 e das Olimpíadas de 2016. 

Boas perspectivas também se apresentam no mer

cado de Óleo e Gás, área de negócio em que a em

presa se destacou em 2011 e que constitui outra 

grande aposta de crescimento no país. Somamse a 

isso as expectativas de aquecimento das demandas 

por obras do setor privado em 2012. 

Para aproveitar essas oportunidades, a empresa 

continuará buscando o desenvolvimento de novos 

negócios nos mercados nacional e internacional e 

apostando no seu diferencial competitivo, obtido por 

meio da capacidade técnica e experiência em proje

tos de construção de engenharia. Tudo isso suporta

do por um uma equipe preparada, comprometida e 

um Sistema de Gestão Integrada, que privilegia a efi

cácia da ação empresarial como base para a geração 

de resultados relativos à qualidade, ao meio ambien

te, à segurança e saúde e à responsabilidade social.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio e a participação dos senhores 

acionistas, colaboradores e parceiros pelos resultados 

obtidos em 2011. 
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Aos

Diretores e Acionistas

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras da Mendes Júnior Trading e Enge

nharia S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 

2011 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 adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acor

do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro.

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 financei

ras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten

ção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons

trações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 

do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demons

trações 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 demonstrações financeiras da compa

nhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir

cunstâncias, 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 finan

ceira da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. em 31 de dezembro de 2011, 

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) referente ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2011 apresentada como informação 

suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa de

monstração 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 to

madas em conjunto.

Belo Horizonte, 23 de abril de 2012.

Orplan Auditores Independentes

CRCMG S-SP 478

Pedro Alberto de Souza

Contador – CRCMG S-SP 032.234/0

RELATÓRIO DOS AuDITORES INDEpENDENTES 

SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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BALANÇOS pATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

ATIvOS NOTA 31/12/2011 31/12/2010

CIRCuLANTE

Caixa e equivalentes de caixa 5 93.756 177.077

Contas a receber de clientes 6 183.594 90.815

Títulos a receber 7 118.107 115.429

Adiantamentos a fornecedores 20.745 7.519

Estoque 8 82.222 96.133

Outros ativos circulantes 20.324 21.504

Total do Ativo Circulante 518.748 508.477

NãO CIRCuLANTE

Realizável a longo prazo

Créditos com empresas ligadas 9 18.908 7.247

Títulos a receber 7 42.276 30.827

61.184 38.074

permanente

Investimentos 10 50.363 47.341

Imobilizado líquido 11 28.132 31.655

Intangível 12 22.715 22.455

101.210 101.451

Total do Ativo Não Circulante 162.394 139.525

TOTAL DO ATIvO 681.142 648.002

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BALANÇOS pATRIMONIAIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

pASSIvO E pATRIMôNIO LíQuIDO NOTA 31/12/2011 31/12/2010

CIRCuLANTE

Empréstimos e financiamentos 13 70.487 35.914

Fornecedores e subempreiteiros 14 74.566 98.461

Salários e encargos sociais 15 49.949 57.743

Impostos e contribuições 16 15.321 12.973

Adiantamentos de clientes 1.154 8.712

Contas a pagar 4.490 1.568

Total do passivo Circulante 215.967 215.371

NãO CIRCuLANTE

Exigível a longo prazo

Empréstimos e financiamentos 13 17.357 10.000

Impostos e contribuições 17 26.437 19.318

Provisão para contingências 18 5.443 9.320

Passivo atuarial 20 5.361 3.562

Títulos a pagar 844 1.012

Total do passivo Não Circulante 55.442 43.212

TOTAL DO pASIvO 271.409 258.583

pATRIMôNIO LíQuIDO

Capital social 19.1 235.000 235.000

Reserva de lucros

Reserva legal 12.113 11.022

Reserva de lucros 19.2 152.862 132.140

AAP – Ajuste de Avaliação Patrimonial 9.758 11.257

TOTAL DO pATRIMôNIO LíQuIDO 409.733 389.419

TOTAL DO pASSIvO E DO pATRIMôNIO LíQuIDO 681.142 648.002

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 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

NOTA 31/12/2011 31/12/2010

Receita Líquida 22 1.248.693 1.442.006

Custo de serviços e empreitadas de obras (1.095.499) (1.258.478)

LuCRO BRuTO 153.194 183.528

Administrativas e gerais 23 (100.430) (98.461)

Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (5.821) (5.328)

Resultado de equivalência patrimonial 6.071 4.990

LuCRO OpERACIONAL ANTES 

DO RESuLTADO FINANCEIRO
53.014 84.729

Receitas (despesas) financeiras, líquidas 24 (27.572) (9.172)

LuCRO OpERACIONAL 25.442 75.557

Outras (despesas) receitas (1.361) 3.206

LuCRO ANTES DO IMpOSTO 

DE RENDA E CONTRIBuIÇãO SOCIAL
24.081 78.763

Imposto renda/contribuição social 25

Corrente (8.615) (22.470)

Diferidos 4.848 (4.081)

LuCRO LíQuIDO DO EXERCíCIO 20.314 52.212

Resultado líquido do exercício por ação – R$ 0,10 0,25

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇãO DAS MuTAÇÕES DO pATRIMôNIO LíQuIDO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

DESCRIÇãO
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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

Realização do ajuste 

de avaliação patrimonial
◆ ◆ ◆ ◆ (1.499) 1.499 ◆

Lucro líquido do exercício ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 20.314 20.314

Reserva legal ◆ 1.091 ◆ ◆ ◆ (1.091) ◆

Reserva especial p/ dividendos 

não distribuídos
◆ ◆ 5.181 ◆ ◆ (5.181) ◆

Reserva para retenção de lucros ◆ ◆ ◆ 15.541 ◆ (15.541) ◆

Saldo em 31 de dezembro de 2011 235.000 12.113 17.941 134.921 9.758 ◆ 409.733

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 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

31/12/2011 31/12/2010

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social 24.081 78.763

Ajuste para reconciliar o lucro líquido do período 

com recursos provenientes de atividades operacionais

Depreciação 9.733 7.324

Baixa de bens do imobilizado 2.304 4.568

Provisão passivo atuarial 1.799 (881)

37.917 89.774

(Aumento) redução ativos

Clientes (95.457) (30.799)

Estoques 13.911 (66.685)

Adiantamento a terceiros (13.226) 30.918

Títulos e valores mobiliários (11.449) 50.814

Outros ativos 1.180 (6.642)

(105.041) (22.394)

Aumento (redução) passivos

Fornecedores (23.895) (1.990)

Obrigações sociais (7.794) 3.738

Obrigações fiscais 9.467 (14.117)

Adiantamentos de clientes (7.558) (22.381)

Provisão para contingências (3.877) (3.869)

Outros passivos 2.754 (1.292)

(30.903) (39.911)

Outros fluxos de caixa

Imposto de renda e contribuição social pagos (8.615) (22.470)

Reversão Imposto de renda e contribuição social diferida 4.848 (4.081)

 (3.767) (26.551)

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais (101.794) 918

Fluxos de caixa utilizado nas atividades de investimentos

Investimentos (3.022) (5.920)

Aquisição de imobilizado (8.514) (6.243)

Aquisição de intangível (260) (22.150)

Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos (11.796) (34.313)

Fluxos de caixa utilizado nas atividades de financiamentos

Partes relacionadas (11.661) (4.163)

Pagamentos de dividendos ◆ (39.596)

Empréstimos e financiamentos 41.930 44.782

Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos 30.269 1.023

= Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (83.321) (32.372)

= Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (83.321) (32.372)

Saldo de caixa + equivalente de caixa no inicio do ano 177.077 209.449

Saldo de caixa + equivalente de caixa no final do ano 93.756 177.077

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇãO DO vALOR ADICIONADO

pARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

31/12/2011 31/12/2010

1 – Receitas

Receitas serviços e de empreitadas de obras 1.348.543 1.565.246

Outras receitas 13.834 1.936

1.362.377 1.567.182

2 – Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos serviços e de empreitadas de obras (262.416) (436.034)

Serviços de terceiros e outras despesas operacionais (356.391) (378.424)

Outras (494) 558

(619.301) (813.900)

3 – valor adicionado bruto (1 – 2) 743.076 753.282

4 – Depreciação, amortização e exaustão (12.037) (11.892)

5 – valor adicionado líquido produzido pela entidade (3 – 4) 731.039 741.390

6 – valor adicionado recebido em transferência 

Resultado de equivalência patrimonial 6.071 4.990

Receitas financeiras 9.812 9.818

15.883 14.808

7 – valor adicionado total a distribuir (5 + 6) 746.922 756.198

8 – Distribuição do valor adicionado 746.922 756.198

pessoal 363.141 407.069

Impostos, taxas e contribuições 186.896 158.194

Remuneração de capitais de terceiros 176.571 138.723

Juros 47.171 13.939

Alugueis 129.400 124.784

Remuneração de capitais próprios 20.314 52.212

Lucros retidos 20.314 52.212

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇãO DO RESuLTADO ABRANGENTE

pARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(EM MILHARES DE REAIS)

31/12/2011 31/12/2010

Lucro líquido do exercício 20.314 52.212

Outros resultados abrangentes 3.298 633

Passivo atuarial 1.799 (881)

Ajuste de avaliação patrimonial 1.499 1.514

Resultado abrangente total do exercício 23.612 52.845

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

NOTAS EXpLICATIvAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(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 ele

tromecânicas, gerenciamento de empreendimentos, comércio, exportações, im

portações 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 acor

do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 

contidas na Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações – LSA alterada pe

las Leis 11.638/07 e 11.941/09, as normas expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (“CPC”).

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 

como base de valor.

A Diretoria autorizou a conclusão da elaboração e aprovou as demonstrações 

financeiras de 31 de dezembro de 2011 em 20 de abril de 2012.
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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 origi

nados. 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 expi

ram, ou quando transfere os direitos ao recebimen

to dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi

nanceiro 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 classifica

do como mantido para negociação e seja 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 inves

timentos e toma decisões de compras e vendas base

adas em seus valores justos. Os custos da transação 

são reconhecidos no resultado como incorridos. Ati

vos financeiros registrados pelo valor justo por meio 

do resultado são medidos pelo valor justo e mudan

ças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 

resultado do exercício. São considerados dessa for

ma, quando a Sociedade a possui, as aplicações fi

nanceiras, incluídas em caixa e equivalentes de caixa. 

Empréstimos e recebíveis – São ativos financeiros 

com pagamentos fixos ou calculáveis que não são 

cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconheci

dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais

quer custos de transação atribuíveis. Após o reco

nhecimento 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 direi

tos creditórios e os títulos a receber. 

Os ativos financeiros são classificados no momento 

de seu reconhecimento inicial, quando a Sociedade 

se torna parte das disposições contratuais do instru

mento, em uma das quatro categorias a seguir: (a) 

ativos financeiros a valor justo por meio do resultado; 

(b) empréstimos e recebíveis; (c) investimentos man

tidos 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 va

riações 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 depósi

tos 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 

demonstrados pelo custo acrescido de juros aufe

ridos. São utilizados pela Sociedade para gerencia

mento dos compromissos de curto prazo. (nota 5)

Contas a receber de clientes: Referemse a servi

ços executados e representam os valores estimados 

de realização. Se o prazo de recebimento é equiva

lente a um ano ou menos, as contas a receber são 

classificadas no ativo circulante. Caso contrário, es

tão apresentadas no ativo não circulante. As con tas 

a receber de clientes são reconhecidas inicialmente 

pelo valor justo, diminuídas ao valor recuperável, 

quando necessário. (nota 6)

Títulos a receber: Estão registrados conforme con

trato. Os valores consignados nas demonstrações fi

nanceiras são inferiores aos que a Sociedade recebe

rá efetivamente. (nota 7)

3.2. Estoques

Avaliados pelo custo médio de aquisição, inferior ao 

valor de realização. (nota 8)

3.3. Investimentos 

A Sociedade detém investimento em sociedades. 

Esses investimentos foram avaliados pelo método de 

equivalência patrimonial, atendendo à determina

ção expressa do caput do art. 248 da Lei n° 6.404/76 

(Lei das Sociedades por Ações – “LSA”), com a reda

ção que lhe foi dada pela Lei n° 11.941/09. (nota 10)

3.4. Imobilizado 

Nos termos do “Pronunciamento Técnico CPC n° 

27 – Ativo Imobilizado” e da “Interpretação Téc

nica ICPC n° 10 – Interpretação sobre a Aplicação 

Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para 

Investimentos”, dos Pronunciamentos Técnicos 

CPCs n°s 27, 28, 37 e 43, a Sociedade verificou o 

valor justo do ativo imobilizado, tendo constata

do diferença relevante em relação aos bens regis

trados 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 “Pronunciamento 

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 ta

xas 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 re

conhecidos no resultado 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 residu

al dos itens do imobilizado é reduzido ao seu valor 

recuperável, na hipótese de valor residual exceder o 

valor recuperável. (nota 11)

3.5. 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 per

da 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 ime

diatamente no resultado. 

3.6. Instrumentos financeiros passivos 

Todos os instrumentos financeiros passivos foram 

reconhecidos no balanço da Sociedade. Os passivos 
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financeiros são reconhecidos a partir da data em 

que a Sociedade assume uma obrigação prevista em 

disposição contratual de um instrumento financeiro. 

Quando reconhecidos, são inicialmente registrados 

pelos seus valores justos, acrescidos dos custos de 

transação diretamente atribuíveis às suas aquisições 

ou emissões. Os passivos financeiros da Sociedade 

são mensurados pelo custo amortizado. Os principais 

passivos financeiros reconhecidos pela Sociedade 

são: Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores 

e Subempreiteiros. 

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor 

justo, líquido dos custos das transações incorridas e 

subseqüentemente mensurados pelo cus to amortizado. 

Qualquer diferença entre os valores captados (líqui

dos dos custos da transação) e o valor de liquidação é 

reconhecida na demonstração do resultado durante 

o período em que os empréstimos estejam em anda

mento, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 

Os empréstimos são classificados como passivo circu

lante, 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 contra

tual 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. 

3.7. Provisões 

As provisões são reconhecidas para obrigações pre

sentes (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, considerandose 

os riscos e as incertezas relativos à obrigação.

3.8. Ajuste a valor presente 

Os ativos e passivos monetários de curtos e longos 

prazos são ajustados pelo seu valor presente quan

do o efeito é considerado relevante em relação às 

demonstrações financeiras. 

3.9. Imposto sobre a Renda (IRPJ e CSLL) 

O IRPJ e a CSLL são calculados com base na legis

lação 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 resulta

dos abrangentes”, ou diretamente no patrimônio 

líquido; hipótese na qual os tributos também são 

reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” 

ou diretamente no patrimônio líquido, respectiva

mente. (nota 25)

3.10. Benefícios a empregados – 

Previdência privada 

A Sociedade possui planos de benefícios a empre

gados, em síntese: planos de aposentadoria (normal, 

antecipada, por invalidez) e pensão por morte; assis

tência médica e seguro de vida em grupo. 

Os compromissos atuariais com os planos de bene

fícios 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 pe

ríodo aquisitivo dos empregados. Eventuais superá

vits 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 uni

dade de crédito projetada considera cada período de 

serviço como fato gerador de uma unidade adicional 

de benefício, que são acumuladas para o cômputo 

da obrigação final. Os ganhos e perdas atuariais ge

rados 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 600, de 

07/10/2010, que aprovou o Pronunciamento Técnico 

CPC nº 33, a Sociedade reconheceu os efeitos da 

aplicação das novas práticas contábeis nas demons

trações financeiras, reconhecendo os efeitos nos Re

sultados Abrangentes. (nota 20)

3.11. Reconhecimento da receita 

As receitas somente são reconhecidas quando os ris

cos e benefícios decorrentes da transação são trans

feridos ao contratante, o valor da receita pode ser 

estimado com segurança e é provável que os bene

fícios econômicos decorrentes da transação fluíssem 

para a Sociedade. As receitas financeiras são reco

nhecidas pelo regime de competência. (nota 22)

3.12. Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresenta

das na moeda do ambiente econômico no qual a 

Sociedade atua (moeda funcional). Os ativos em mo

eda 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 passivos 

indexados à moeda estrangeira.

4.  JuLGAMENTOS, ESTIMATIvAS E pREMISSAS 

CONTáBEIS SIGNIFICATIvAS 

O processo de elaboração das demonstrações re

quer que a Administração efetue estimativa e adote 

premissas do seu melhor julgamento, baseadas na 

experiência e em outros fatores relevantes que afe

tam os montantes apresentados dos ativos e passi

vos, bem como os valores das receitas, custos e des

pesas. A liquidação 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 em que as estimativas são revistas, se a revi

são afetar apenas este período; ou também em perí

odos posteriores se a revisão afetar tanto o período 

presente como períodos futuros.
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5. CAIXA E EQuIvALENTES DE CAIXA

31/12/2011 31/12/2010

Caixa e contas correntes bancárias 22.033 41.105

Aplicações financeiras 71.723 135.972

Total 93.756 177.077

As aplicações financeiras correspondem substancialmente a investimentos remu

nerados às taxas que variaram de 100,0% a 105,0% do CDI.

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

O saldo de contas a receber de clientes é oriundo de operações no mercado interno.

31/12/2011 31/12/2010

Clientes públicos 176.618 87.921

Clientes privados 6.976 2.894

Total 183.594 90.815

7. TíTuLOS A RECEBER (CuRTO E LONGO pRAZO)

Referemse principalmente, a títulos a receber de entidades governamentais. A 

Sociedade continua mantendo esforços, visando os recebimentos tempestivos 

dos créditos por meio de negociações e ajuizamento de ações judiciais, nas quais 

vem obtendo decisões favoráveis. Os consultores jurídicos avaliam que são remo

tas as possibilidades de perdas das ações judiciais movidas pela Sociedade contra 

as entidades públicas e privadas.

8. ESTOQuE

31/12/2011 31/12/2010

Almoxarifado 14.313 25.265

Bens destinados à venda 67.909 70.868

Total 82.222 96.133

9. pARTES RELACIONADAS

As transações entre a Sociedade e outras empresas referemse a operações co

merciais e de contas correntes relativas a pagamentos e recebimentos por conta 

e ordem, dependendo da situação de caixa de cada empresa, visando redução 

de custos financeiros. Os valores destas transações são os seguintes:

31/12/2011 31/12/2010

Edificadora S.A. 15.919 2.417

Outras Empresas 2.989 4.830

Total 18.908 7.247

10. INvESTIMENTOS

Os investimentos estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

31/12/2011 31/12/2010

Mendes Júnior Uruguai S.A. 4.190 4.670

Norte e Energia S.A. ◆ 2.250

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 38.490 38.162

SCP Metro Rio Barra 4.479 ◆

Outros Investimentos 3.204 2.259

Total 50.363 47.341

EMpRESAS pATRIMôNIO LíQuIDO
pARTICIpAÇãO 

NO CApITAL %
vALOR INvESTIDO

Mendes Júnior Uruguai S.A. 4.190 100,00 4.190

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 134.722 28,57 38.490

Outras ◆ ◆ 7.683
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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 Nº 10). Desta forma aplicou o custo atribuído (deemend cost) ajustando 

os saldos de abertura na data da transição (01/01/2010), para fins de comparação.

CONTAS TERRENOS EDIFICAÇÕES
MAQ, EQuIpS 

E vEíCuLOS
OuTRAS TOTAL

Taxas de Depreciação ◆ 4% 20% 10%

Imobilizado líquido em 31/12/2010 119 1.098 25.433 5.005 31.655

Inclusões ◆ 331 3.584 4.599 8.514

Baixas ◆ (2) (3.600) (2.683) (6.285)

Custos em 31/12/2011 ◆ 329 (16) 1.916 2.229

Depreciações ◆ (590) (8.254) (889) (9.733)

Baixas ◆ ◆ 3.258 723 3.981

Depreciação acum. em 31/12/2011 ◆ (590) (4.996) (166) (5.752)

Imobilizado líquido em 31/12/2011 119 837 20.421 6.755 28.132

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, sendo que as depreciações 

são calculadas pelo método linear.

12. INTANGívEL

CONTAS DIREITOS MINERáRIOS SOFTwARE TOTAL

Custo em 31/12/2010 22.150 305 22.455

Aquisições no ano 2011 ◆ 260 260

Custo em 31/12/2011 22.150 565 22.715

13. EMpRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/12/2011 31/12/2010

Em moeda nacional

Capital de giro

Parcela a curto prazo 70.487 35.914

Parcela a longo prazo 17.357 10.000

Total 87.844 45.914

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por avais e notas promissórias, 

a parcela do longo prazo tem vencimento para 01/10/2013. Os encargos finan

ceiros variaram de CDI + 0,25% ao mês a CDI + 0,70% ao mês.

14. FORNECEDORES E SuBEMpREITEIROS

31/12/2011 31/12/2010

Materiais e Equipamentos 47.065 67.870

Serviços 27.501 30.591

Total 74.566 98.461

15. SALáRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

As obrigações sociais e trabalhistas são compostas substancialmente por salários 

a pagar e provisões de encargos trabalhistas.

16. IMpOSTOS E CONTRIBuIÇÕES – CuRTO pRAZO

As obrigações tributárias referemse a tributos correntes (ISSQN/COFINS/PIS/IRPJ/

CSLL) e parcelamentos.

31/12/2011 31/12/2010

Tributos correntes 9.691 10.117

Parcelamentos 5.630 2.856

Total 15.321 12.973
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embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a sua 

defesa. A necessidade da constituição de provisão é analisada periodicamente.

19. pATRIMôNIO LIQuIDO

19.1. Capital Social

O capital social é de R$ 235.000 divididos em 205.058.000 ações ordinárias no

minativas, sem valor nominal.

19.2. Dividendos e Reservas de Lucro

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 Assembleia Geral ordinária é para que seja cons

tituída Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos, no valor de R$ 5.181, 

nos termos do artigo 202, parágrafos 4º e 5º da Lei 6.404/76.

20. pREvIDÊNCIA COMpLEMENTAR

Os valores dos passivos atuariais, nos padrões da Deliberação CVM 600 e do CPC 

nº33, relativos aos benefícios concedidos aos empregados estão reconhecidos 

nas demonstrações financeiras da Sociedade.

31/12/2011 31/12/2010

Obrigações de longo prazo 5.361 3.562

Total 5.361 3.562

A Sociedade, em conjunto com outras empresas do Grupo Mendes Júnior, é pa

trocinadora da Mendesprev – Sociedade Previdenciária, entidade fechada de pre

vidência complementar, estabelecida sob a forma de sociedade civil de caráter 

não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, 

é constituída com o objetivo de assegurar aos seus beneficiários o complemento 

dos proventos de aposentadoria e pensão. 

A Mendesprev adota dois planos de benefícios, ou seja, Plano CD de Benefícios 

e o Plano Misto de Benefícios. O Plano CD de Benefícios é estruturado na moda

lidade de Contribuição Definida, em que o valor dos benefícios são ajustados ao 

17. IMpOSTOS E CONTRIBuIÇÕES – LONGO pRAZO

A Lei 11.941/09 proporcionou aos contribuintes um novo parcelamento de débi

tos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, inclusive previ

denciários, e débitos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, in

cluindo o saldo remanescente dos débitos consolidados no REFIS (Lei 9.964/00), 

no parcelamento Especial – PAES (Lei 10.684/03) e no parcelamento Excepcional 

– PAEX (Medida Provisória 303/06), além dos parcelamentos convencionais pre

vistos no artigo 38 da Lei 8.212/91 e no artigo 10 da Lei 10.522/02.

A Sociedade optou pela inclusão dos débitos, antes incluídos no PAEX, parcela

mento convencional, além de outros, no parcelamento da Lei 11.941/09.

31/12/2011 31/12/2010

Parcelamento Lei 11.941/09 17.182 ◆

Provisão IRPJ/CSLL diferida 9.013 13.516

Outros parcelamentos 242 5.802

Total 26.437 19.318

18. pASSIvOS CONTINGENTES

A Sociedade respaldada em pareceres de seus advogados efetuou provisão 

para contingências:

31/12/2011 31/12/2010

Trabalhistas 2.176 6.425

Cíveis 2.272 1.402

Tributárias 995 1.493

Total 5.443 9.320

A Sociedade ainda é parte em outras ações judiciais e administrativas para as 

quais a expectativa de perda é possível. Neste contexto, a Administração, las

treada na avaliação de seus consultores jurídicos, não constituiu provisão para 

eventuais perdas. Baseada nestas avaliações, a Sociedade considera ter sólido 
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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 beneficíos pagos e o Plano Misto de Benefícios que tratase de 

um plano misto composto de duas partes: uma que é contribuição definida (fase 

de acumulação de recursos na atividade) e outra de benefício definido (fase de 

recebimento de benefícios). 

20.1. Plano CD de Benefícios

O Plano CD de Benefícios, administrado pela Mendesprev, é estruturado na mo

dalidade de Contribuição Definida. Em 31 de dezembro de 2011, a Mendesprev 

possuía no plano CD de Benefícios 288 participantes ativos, e não existia partici

pantes assistidos e pensionistas. 

20.1.1. 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 participante 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 sal

do de conta do participante ativo. 

As despesas administrativas são custeadas pela patrocinadora, pelos participan

tes autopatrocinados, optantes pelo Benefício proporcional diferido e assistido, 

na forma estabelecida pelo atuário. 

20.1.2. 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 reque

rimento, calculado por equivalência atuarial, com base no saldo de conta e nas 

faixas etárias do participante e seus beneficiários. Os benefícios são recalcula

dos, 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 ao 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 2011, não sendo neces

sário o cálculo das obrigações atuariais. 

20.2. Plano Misto de Benefícios 

Em 31 de dezembro de 2011, a Mendesprev possuía no Plano Misto de Benefícios 

194 participantes ativos, 66 participantes diferidos, 48 participantes aposenta

dos (em 31 de dezembro de 2010, 217 participantes ativos, 62 participantes 

diferidos, 40 participantes aposentados). 

O Plano Misto de Benefícios tratase de um plano misto composto de duas par

tes: uma que é contribuição definida e outra de benefício definido, não sendo 

mais admitida adesões ao plano. 

20.2.1. Plano de Custeio 

Os benefícios oferecidos pelo Plano serão custeados por meio de: 

a)  Contribuições dos Participantes ativos e autopatrocinados: de caráter obriga

tório e mensal, correspondente à 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 contribui

ção efetuada pelo participante; 

c) Receitas de aplicações do patrimônio; 

d)  Dotações, doações, subvenções, legados, rendas e outros pagamentos de qual

quer natureza. 

As despesas administrativas serão custeadas por recursos oriundos dos partici

pantes e da patrocinadora. 
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20.2.2. 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 an

tecipada começará quando 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 regulamento 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 re

gulamento 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 database em 31/12/2011. A seguir, o 

resumo dos dados da Sociedade:

pARTICIpANTES ATIvOS

Frequência de participantes 194

Idade média (em anos) 48

Folha de salários de participação mensal 1.715

Salário de participação médio 9

pARTICIpANTES ApOSENTADOS

Frequência de participantes 48

Idade média (em anos) 63

Folha de salários de participação mensal 309

Salário de participação médio 7

CONCILIAÇãO DOS (ATIvOS) E pASSIvOS RECONHECIDOS 31/12/2011 31/12/2010

Obrigações atuariais 91.260 81.973

Valor justo dos ativos do plano 75.193 61.531

Valor presente das obrigações a descoberto 16.067 20.442

Perda ou (ganhos) atuariais 10.706 16.880

Passivo (ativo) atuarial líquido total reconhecido 5.361 3.562

Passivo (ativo) atuarial provisionado no Balanço 3.562 4.443

Passivo (ativo) 1.799 (881)

A Sociedade reconheceu em 2011 uma obrigação atuarial no montante de 

R$1.799 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$ 881. A 

movimentação do valor justo do plano de benefícios nos períodos apresentados 

é o seguinte:

EvOLuÇãO DO vALOR JuSTO DOS ATIvOS

Valor justo dos ativos ao início do ano 61.531

Benefícios pagos durante o exercício (4.015)

Contribuições de participante vertidas durante o exercício 915

Contribuições do empregador vertidas durante o exercício 1.745

Rendimento efetivo dos ativos no ano 15.017

Valor justo dos ativos ao final do ano 75.193

pARTICIpANTES DIFERIDOS

Frequência de participantes 66

Idade média (em anos) 46

Folha de salários de participação mensal 106

Salário de participação médio 2
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A movimentação do valor referente à obrigação do benefício definido durante o 

exercício é demonstrada a seguir:

EvOLuÇãO DO vALOR pRESENTE DAS OBRIGAÇÕES ATuARIAIS 

Valor das obrigações atuariais ao início do ano 81.974

Custo do serviço corrente bruto (com juros) 1.698

Juros sobre obrigação atuarial 8.236

Benefícios pagos no ano (4.015)

(Ganhos)/Perdas Atuariais 3.366

Valor das obrigações atuariais avaliadas ao final do ano 91.259

Para o ano de 2011, os valores a serem pagos foram projetados em decorrência 

das variações atuariais e deverão ser os seguintes:

DESpESA A RECONHECER NA DEMONSTRAÇãO DE RESuLTADOS 31/12/2011 31/12/2010

Custo do serviço corrente (com juros) 1.699 1.458

Contribuições esperadas de participante (915) (912)

Custo de juros sobre as obrigações atuariais 8.236 8.130

Rendimento esperado dos ativos (6.266) (7.808)

Amortização referente ao custo de serviço passado 789 ◆

Despesa a ser reconhecida pelo empregador no exercício 3.543 868

Contribuições do empregador referente a custeio de plano (1.744) (1.749)

Total da despesa (receita) adicional a reconhecer 1.799 (881)

20.3. Premissas utilizadas para o cálculo do passivo e das projeções 

As premissas e métodos adotados foram aquelas requeridas pelos padrões do CPC 

33 e Deliberação CVM 600. Como exigido pelas regras da norma, foi adotado o mé

todo da Unidade de Crédito Projetada para calcular todas as obrigações atuariais.

ECONôMICAS E FINANCEIRAS 31/12/2011 31/12/2010

Taxa de desconto atuarial – real 5,50% a.a. 6,00% a.a. 

Taxa de desconto atuarial – nominal 10,78% 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 11,30% a.a. 10,24% a.a. 

Taxa de crescimento salarial – nominal 5,53% a.a. 4,52% a.a. 

Taxa de crescimento dos benefícios – nominal 5,00% a.a. 4,00% a.a. 

Inflação projetada 5,00% a.a. 4,00% a.a. 

Fator de capacidade 97,00% a.a. 100,00% a.a. 

20.4. Política contábil para o reconhecimento dos ganhos/perdas atuariais 

Os estudos atuariais projetam a movimentação de diversas variáveis (premissas) 

para os exercícios futuros. Essas projeções podem se concretizar ou não, fazendo 

com que, a cada reavaliação atuarial anual, sejam calculadas as diferenças entre 

os valores projetados e os que efetivamente ocorreram. A essas diferenças dáse 

o nome de ganho (ou perda) atuarial.

21. SEGuROS

É política da Sociedade manter cobertura de seguros para bens do imobilizado, 

responsabilidade civil e risco de engenharia, em montante considerado suficien

te para suprir qualquer perda que vier a sofrer frente aos riscos envolvidos.

22. RECEITA LíQuIDA

A reconciliação da receita bruta para a receita líquida é como segue:

31/12/2011 31/12/2010

Receita Bruta de Vendas e/ou serviços 1.348.543 1.565.246

Deduções das receitas brutas (99.850) (123.240)

Total 1.248.693 1.442.006

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos 

e dos descontos.
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23. ADMINISTRATIvAS E GERAIS

31/12/2011 31/12/2010

Gastos com pessoal 50.051 47.498

Compras de materiais diversos 1.027 1.039

Aluguel 4.038 2.366

Serviços de terceiros 36.304 33.921

Outras 9.010 13.637

Total 100.430 98.461

24. RESuLTADO FINANCEIRO

31/12/2011 31/12/2010

Despesas Financeiras

Juros passivos (39.995) (11.880)

Variações cambiais (759) (187)

IOF (5.268) (2.842)

Outras (1.367) (4.095)

Total (47.389) (19.004)

Receitas Financeiras

Rendimento de aplicações financeiras 8.966 8.606

Juros ativos 9.708 174

Descontos obtidos 924 871

Outras 219 181

Total 19.817 9.832

Resultado financeiro líquido (27.572) (9.172)

25. IMpOSTO DE RENDA/CONTRIBuIÇãO SOCIAL

Os cálculos do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, bem como 

suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitas à revisão por parte 

das autoridades fiscais por exercícios e prazos variáveis em relação à respectiva 

data do pagamento ou entrega da declaração de rendimentos.

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:

31/12/2011 31/12/2010

Corrente

Lucro antes do IR e da CSLL 24.081 78.763

Adições permanentes 9.922 1.868

Adições temporárias 50.508 61.821

Exclusões permanentes (13.586) (17.190)

Exclusões temporárias (38.327) (50.508)

Equivalência Patrimonial (6.071) (4.990)

Lucro Real 26.527 69.764

Imposto de renda 15% (3.979) (10.464)

Adicional IRPJ (2.629) (6.822)

Incentivos 380 1.095

CSLL 9% (2.387) (6.279)

Total corrente (8.615) (22.470)

Diferido

Ativos

Lucro diferido entidades governamentais 12.181 (11.313)

passivos não circulante

Provisão para perda ◆ (115)

Passivo autuarial (1.799) (4.443)

Passivo contencioso 3.877 3.868

Base de cálculo imposto diferido 14.259 (12.003)

Imposto diferido 34% 4.848 (4.081)
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Dear Shareholders,

In accordance with applicable law we would like to 

submit to your appreciation the Balance Sheet and oth

er Financial Statements pertaining to Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. for the fiscal year 2011, to

gether with the Independent Auditors’ Opinion.

AN ANALySIS OF THE 

MACROECONOMIC ENvIRONMENT

In 2011 Mendes Júnior faced great challenges visàvis 

a cautious construction market in which private sec

tor investments were postponed while retraction and 

reorganization in the public sector were sharper than 

had been historically expected for a postelection year.

Therefore, growth expectations for the sector were 

not met and followed the trend displayed by the 

country’s Gross Domestic Product. GDP growth stood 

at 2.7% for the year, which is a modest index, mainly 

when compared to the 7.5% index achieved in 2010.

The company perceives 2011 as an atypical year for 

the heavy construction segment. This segment had 

prepared itself to meet the huge demand for infra

structure works that are fundamental to maintain 

the country’s economic growth.

ECONOMIC AND FINANCIAL pERFORMANCE

The financial results achieved in 2011 were positive, 

although they dropped slightly when compared to 

2010 as they reflected a retraction in the market seg

ments where the company is present. Nevertheless, 

the company maintained its administrative structure 

in its commercial, production and new business 

prospection areas.

Another positive aspect that must be highlighted is 

related to relevant backlog growth, which has risen 

by over 70% when compared to the balance stated 

at the beginning of 2011. This reinforces the per

spective of achieving significant growth that is fore

cast for 2012.

INTEGRATED MANAGEMENT SySTEM (SGI)

In 2011 Mendes Júnior invested R$ 1.9 million to 

maintain and enhance its Integrated Management 

System (SGI) as it focused on integrating Quality, En

vironmental, Safety and Health, and Social Respon

sibility management.

SGI procedures are the foundation for managing 

operational processes linked to contracts, to ap

plicable legislation performance, to engineering 

MANAGEMENT REpORT

projects and to carrying out the work undertaken 

by the company.

The System is accredited as regards environmental 

management (ISO 14001), social responsibility (SA 

8000), quality (ISO 9001), Health and Work Safety 

management (OHSAS 18001), and the Brazilian 

Habitat Quality and Productivity Program (PBQPH 

SIAC level A), which guarantees that these processes 

will be carried out in alignment with the Company 

Premises, as directed by its Strategic Planning.

pEOpLE MANAGEMENT

Based on the principle that it is essential to have a 

strong team that is committed to upholding the com

pany’s values, the Human Resources Directorship fo

cused its actions on hiring, retaining and qualifying 

professionals in 2011. Thus, Mendes Júnior developed 

a project to map its human capital by updating its re

cords of competencies, aspirations and professional 

career paths as it followed the premise to prioritize in

ternal moves when filling job positions. Furthermore, 

it defined indicators and a people management mod

el to contribute to business sustainability.

pERSpECTIvES FOR 2012

Mendes Júnior’s line of action will be to go on seek

ing to overcome market challenges. The company is 

fully prepared to take advantage of the various op

portunities that should arise in 2012. Data published 

by the Domestic Industry Confederation (CNI) show 

that about R$ 50 billion were not invested in the 

heavy construction sector in 2011 and are likely to 

be invested in 2012. We should add to this amount 

the resources planned for the Growth Acceleration 

Program (PAC 2), for the second stage of the My 

Home, My Life Program (PMCMV2), and for the 

works to be carried out for the 2014 World Cup and 

for the 2016 Olympic Games.

There are also good perspectives for the Oil and Gas 

market, a business for which the company stood out 

in 2011 and which stands a great chance to grow in 

the country. To such perspectives we must add ex

pectations of increasing demands for works by the 

private sector in 2012.

The company will take advantage of these oppor

tunities by carrying on in its quest to develop new 

businesses in both the domestic and the interna

tional markets while putting its faith in the competi

tive differential it has acquired through its technical 

capabilities and experience in engineering construc

tion projects. To carry it out it counts on the sup

port of a wellprepared and committed team and of 

an Integrated Management System that privileges 

effective business action as a basis to generate re

sults related to quality, the environment, safety and 

health, and social responsibility.

THANk yOu

We would like to thank our shareholders, collabora

tors and partners for their support and their partici

pation in the results we have achieved in 2011.

The Board of Directors

36 37

fi
n

an
ci

aL
 s

ta
te

m
en

ts

fi
n

an
ci

aL
 s

ta
te

m
en

ts

H
O

M
E



To the

Directors and Shareholders

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.

We have audited the financial statements issued by Mendes Júnior Trading e 

Engenharia S.A. on December 31, 2011, which encompass the respective bal

ance sheet on December 31, 2011, the statements of income, allinclusive state

ments of income, statements of change in stockholders’ equity, and cash flow 

statements corresponding to the period stated herein, as well as a summary of 

the main accounting practices adopted and explanatory notes.

MANAGEMENT RESpONSIBILITy AS REGARDS 

THE FINANCIAL STATEMENTS

Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. is responsible for appropriately prepar

ing and presenting these financial statements in compliance with the accounting 

practices adopted in Brazil and for the internal controls it judged to be needed 

to allow these financial statements to be prepared free of relevant distortions, no 

matter whether caused by fraud or error.

INDEpENDENT AuDITORS’ RESpONSIBILITy

We are responsible for expressing our opinion about these financial statements 

based on our audit that was conducted in accordance with Brazilian and inter

national auditing standards. Such standards require the auditors to comply with 

ethical demands and to plan and carry out such audit to be reasonably certain 

that such financial statements are free from relevant distortion.

An audit will involve carrying out selected procedures to obtain evidence about 

amounts and presentations made in the financial statements. The selected pro

cedures will depend on the auditors’ judgment, including an assessment as 

regards the risks of relevant distortion in the financial statements, no matter 

whether caused by fraud or error. For such a risk assessment, auditors will take 

into account the relevant internal controls used to allow the company’s financial 

statements to be prepared free of relevant distortions to plan the auditing pro

cedures that are appropriate to the circumstances, but not to express an opinion 

about the effectiveness of the company’s internal controls. An audit will also 

include an assessment of how appropriate the accounting practices used and 

how reasonable the accounting estimates made by the company were, as well 

as an assessment of how the financial statements were presented as a whole. 

We believe that the auditing evidence we obtained serves as a sufficient and ap

propriate basis for our opinion. 

OpINION

It is out opinion that the financial statements mentioned above appropriately 

present, in all their relevant aspects, the equity and financial position of Mendes 

Júnior Trading e Engenharia S.A. on December 31, 2011, the performance of 

its operations and its cash flows for the fiscal year ended on that date, in accor

dance with the accounting practices adopted in Brazil.

Other matters

vALuE ADDED STATEMENT

We have also examined the valueadded statement (VAS) for the fiscal year end

ed on December 31, 2011, which was presented as additional information by 

the IFRS that do not require VAS to be presented. This demonstration underwent 

the same auditing procedures described previously and it is our opinion that 

they are appropriately presented, in all their relevant aspects, as regards the all

inclusive statements of income.

Belo Horizonte, April 23, 2012.

Orplan Auditores Independentes

CRCMG S-SP 478

Pedro Alberto de Souza

Accountant – CRCMG S-SP 032.234/0

FINANCIAL STATEMENTS wITH THE

INDEpENDENT AuDITORS’ OpINION
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BALANCE SHEETS 

ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(IN THOuSAND REAIS)

ASSETS NOTE 31/12/2011 31/12/2010

CuRRENT

Cash and cash equivalents 5 93,756 177,077

Accounts receivable from customers 6 183,594 90,815

Notes receivable 7 118,107 115,429

Advances to suppliers 20,745 7,519

Stocks 8 82,222 96,133

Others current assets 20,324 21,504

Total Current Assets 518,748 508,477

NON-CuRRENT

Long term realization

Related parties 9 18,908 7,247

Notes receivable 7 42,276 30,827

61,184 38,074

permanent

Investments 10 50,363 47,341

Net fixed assets 11 28,132 31,655

Intangible assets 12 22,715 22,455

101,210 101,451

Total non-current assets 162,394 139,525

TOTAL ASSETS 681,142 648,002

The explanatory notes are part of the financial statements.

BALANCE SHEETS 

ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(IN THOuSAND REAIS)

LIABILITIES AND NET EQuITy NOTE 31/12/2011 31/12/2010

CuRRENT

Loans and financing 13 70,487 35,914

Suppliers and subcontractors 14 74,566 98,461

Payroll and payroll taxes 15 49,949 57,743

Taxes and contributions 16 15,321 12,973

Advances from customers 1,154 8,712

Accounts payable 4,490 1,568

Total Current Liabilities 215,967 215,371

NON-CuRRENT

Long-term liabilities

Loans and financing 13 17,357 10,000

Taxes and Contributions 17 26,437 19,318

Provision for contingencies 18 5,443 9,320

Actuarial Liabilities 20 5,361 3,562

Accounts payable 844 1,012

Total non-current liabilities 55,442 43,212

TOTAL LIABILITIES 271,409 258,583

NET EQuITy

Capital stock 19,1 235,000 235,000

profit reserves

Legal Reserves 12,113 11,022

Revenue reserves 19.2 152,862 132,140

MVA – Market Value Adjustment 9,758 11,257

TOTAL NET EQuITy 409,733 389,419

TOTAL LIABILITIES AND NET EQuITy 681,142 648,002

The explanatory notes are part of the financial statements.
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STATEMENT OF INCOME 

FOR THE FISCAL yEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(IN THOuSAND REAIS)

NOTE 31/12/2011 31/12/2010

Net Operating Income 22 1,248,693 1,442,006

Cost of services and piecework income (1,095,499) (1,258,478)

GROSS INCOME 153,194 183,528

Administrative and general 23 (100,430) (98,461)

Other net operating revenues (expenses) (5,821) (5,328)

Equity equivalence result 6,071 4,990

OpERATING pROFIT BEFORE 

FINANCIAL RESuLT
53,014 84,729

Net financial income (expenses) 24 (27,572) (9,172)

OpERATIONAL pROFIT 25,442 75,557

Other income (expenses) (1,361) 3,206

NET pROFIT BEFORE INCOME TAX 

AND SOCIAL CONTRIBuTION
24,081 78,763

Income tax / social contribution 25

Current (8,615) (22,470)

Deferred 4,848 (4,081)

NET pROFIT FOR THE FISCAL yEAR 20,314 52,212

Fiscal year net income per share – R$ 0,10 0,25

The explanatory notes are part of the financial statements.

STATEMENT OF CHANGES 

IN NET EQuITy ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010 

(IN THOuSAND REAIS)
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Balances on December 31, 2009 235,000 8,336 39,596 81,100 12,771 ◆ 376,803

Paid dividends ◆ ◆ (39,596) ◆ ◆ ◆ (39,596)

Market value adjustment ◆ ◆ ◆ ◆ (1,514) 1,514 ◆

Net profits in the fiscal year ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 52,212 52,212

Legal reserves ◆ 2,686 ◆ ◆ ◆ (2,686) ◆

Special reserve for 

non-distributed dividends
◆ ◆ 12,760 ◆ ◆ (12,760) ◆

Reserve for retained earnings ◆ ◆ ◆ 38,280 ◆ (38,280) ◆

Balances on December 31, 2010 235,000 11,022 12,760 119,380 11,257 ◆ 389,419

Market value adjustment ◆ ◆ ◆ ◆ (1,499) 1,499 ◆

Net profits in the fiscal year ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 20,314 20,314

Legal reserves ◆ 1,091 ◆ ◆ ◆ (1,091) ◆

Special reserve for 

non-distributed dividends
◆ ◆ 5,181 ◆ ◆ (5,181) ◆

Reserve for retained earnings ◆ ◆ ◆ 15,541 ◆ (15,541) ◆

Balance on December 31, 2011 235,000 12,113 17,941 134,921 9,758 ◆ 409,733

The explanatory notes are part of the financial statements.
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CASH FLOw STATEMENT 

FOR THE FISCAL yEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(IN THOuSAND REAIS)

31/12/2011 31/12/2010

Cash flows from operating activities

Net profit before income tax and social contribution 24,081 78,763

Adjustment to reconcile the net profit for 

the fiscal year to resources from operating activities

Depreciation 9,733 7,324

Fixed asset write-off 2,304 4,568

Actuarial liability provision 1,799 (881)

37,917 89,774

(Increase) decrease in assets

Customers (95,457) (30,799)

Inventories 13,911 (66,685)

Advance to third-parties (13,226) 30,918

Securities (11,449) 50,814

Other assets 1,180 (6,642)

(105,041) (22,394)

Increase (decrease) in liabilities

Suppliers (23,895) (1,990)

Social obligations (7,794) 3,738

Fiscal obligations 9,467 (14,117)

Advances from customers (7,558) (22,381)

Provision for contingencies (3,877) (3,869)

Other liabilities 2,754 (1,292)

(30,903) (39,911)

Other cash flows

Paid income tax and social contribution (8,615) (22,470)

Reversal of deferred income tax and social contribution 4,848 (4,081)

 (3,767) (26,551)

Net resources from operating activities (101,794) 918

Cash flows used for investment activities:

Investments (3,022) (5,920)

Fixed-assets acquisition (8,514) (6,243)

Intangibles acquisition (260) (22,150)

Net resources from investment activities (11,796) (34,313)

Cash flow used for financing activities

Related parties (11,661) (4,163)

Paid dividends ◆ (39,596)

Loans and financing 41,930 44,782

Net resources from financing activities 30,269 1,023

= Increase (decrease) in cash and cash equivalents (83,321) (32,372)

= Increase (decrease) in cash and cash equivalents (83,321) (32,372)

Cash balance + cash equivalent at the start of the fiscal year 177,077 209,449

Cash balance + cash equivalent at the end of the fiscal year 93,756 177,077

The explanatory notes are part of the financial statements.
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vALuE ADDED STATEMENT

FOR THE FISCAL yEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(IN THOuSAND REAIS)

31/12/2011 31/12/2010

1 – Revenues

Services revenue and piecework income 1,348,543 1,565,246

Other revenues 13,834 1,936

1,362,377 1,567,182

2 – Input from third parties

Cost of services and piecework income (262,416) (436,034)

Outsourced services and other operating expenses (356,391) (378,424)

Others (494) 558

(619,301) (813,900)

3 – Gross added value (1 – 2) 743,076 753,282

4 – Depreciation, amortization and depletion (12,037) (11,892)

5 – Net added value produced by company (3 – 4) 731,039 741,390

6 – Added value received from transfer 

Equity equivalence result 6,071 4,990

Financial income 9,812 9,818

15,883 14,808

7 – Total added value to be distributed (5 + 6) 746,922 756,198

8 – Added value distributed 746,922 756,198

Employees 363,141 407,069

Taxes and contributions 186,896 158,194

Interest on third-party capital 176,571 138,723

Interest 47,171 13,939

Rent 129,400 124,784

Interest on own capital 20,314 52,212

Retained earnings 20,314 52,212

The explanatory notes are part of the financial statements.

STATEMENT OF COMpREHENSIvE INCOME

FOR THE FISCAL yEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(IN THOuSAND REAIS)

31/12/2011 31/12/2010

Net profit for the fiscal year 20,314 52,212

Other comprehensive results 3,298 633

Actuarial liabilities 1,799 (881)

Equity valuation adjustment 1,499 1,514

Total comprehensive results for the fiscal year 23,612 52,845

The explanatory notes are part of the financial statements.

EXpLANATORy NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE yEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(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 objective, as described in its bylaws.

2. BASES AND pRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were prepared and are presented in compliance with 

the accounting practices adopted in Brazil, which encompass the guidelines set 

forth by Law 6.404/76 – Shareholding Corporation Law – LSA, which was 

modi fied by Laws 11.638/07 and 11.941/09, the guidelines published by the 

Securities Commission (“CVM”) and the briefs published by the Accounting Briefs 

Committee (“CPC”).

The financial statements were prepared taking into account historic cost as 

a value basis.

The Board of Directors authorized the audit conclusions and approved the finan

cial statements pertaining to December 31, 2011, on April 20, 2012.
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3.  A SuMMARy OF MAIN 

ACCOuNTING pRACTICES 

3.1. Active financial instruments

The Corporation initially recognizes loans, receivables 

and deposits on the date they originated. All other 

financial assets (including assets designated at their 

fair value through results) are initially recognized on 

the negotiation date when the Corporation becomes 

one of the parties to the agreement. 

The Corporation writes off a financial asset when 

the contractual rights to this asset’s cash flows ex

pire or when it transfers the contractual rights to a 

financial asset’s cash flows in a transaction through 

which all the risks and benefits of ownership over 

the financial asset are essentially transferred. 

Financial instruments at their fair value through re-

sults – a financial asset is classified at its fair value 

through results if it is classified as being kept to be 

negotiated and if it is so designated at the time of 

its initial recognition. Financial assets are classified 

at their fair value through results if the Corporation 

manages such investments and makes purchas

ing and selling decisions based on their fair values. 

Transaction costs are recognized in results as ac

crued ones. Financial assets classified at their fair 

value through results are measured according to 

their fair value, and changes to these assets’ fair val

ue are recognized in the fiscal year’s results. When 

the Corporation owns financial investments that are 

included in cash and cash equivalents, these will be 

recognized thus.

Loans and receivables – These are fixedpayment or 

estimated financial assets that are not quoted in the 

active market. Such assets are initially recognized 

at fair value plus any attributable transaction costs. 

After initial recognition, loans and receivables are 

measured at amortized cost through the effective 

interest rate minus any losses through impairment. 

Receivables form customers, credit rights and notes 

receivable will be recognized thus.

Financial assets are classified at the time they are 

initially recognized, when the Corporation becomes 

one of the parties to the agreement, in one of the 

following four categories: (a) financial assets at their 

fair value through results; (b) loans and receivables; 

(c) investments to term; and (d) available to sell. A 

financial asset’s classification into one of such cat

egories will depend on its nature and goal. 

Financial assets subject to contractual or legal in

dexation are updated every month according to the 

applicable index. Profits and losses that accrue from 

currency fluctuations are recognized in fiscal year re

sults according to the accrual basis.

The Corporation did not operate with derivatives 

and/or other risk instruments.

Cash and cash equivalents: These include bank 

deposits and highly liquid securities due in 90 days 

or less and whose risk of market value fluctuation is 

irrelevant, and they are stated at cost plus accrued 

interest. They are used by the Corporation to man

age its short term commitments. (note 5)

Receivables from customers: They refer to ser

vices rendered and represent estimated service 

costs. If they come due in one year or less, ac

counts receivable will be stated as current assets. 

Otherwise, they will be stated as noncurrent ac

counts. Receivables from customers are initially 

recognized at fair value, minus impairment, when 

needed. (note 6)

Notes receivable: They are registered according 

to the agreement. The amounts stated in the fi

nancial statements are lower than the amounts the 

Corporation will effectively receive. (note 7)

3.2. Stocks

They are assessed by average acquisition cost, which 

is lower than sale value. (note 8)

3.3. Investments 

The Corporation invests in other corporations. These 

investments were assessed through the equity ac

counting method, as expressly set forth by the head

ing of article 248 of Law 6.404/76 (Shareholding 

Corporation Law – “LSA”), as spelled out by Law 

11.941/09. (note 10)

 

3.4. Property 

As per “Technical Brief CPC 27 – Property” and 

“Technical Interpretation ICPC 10 – Interpretation 

about the Initial Application to Property and to 

Property Investments”, Technical Briefs CPCs 27, 28, 

37 and 43, the Corporation assessed the fair value 

of property and found relevant differences as re

gards assets stated in the Machinery, Equipment and 

Vehicles accounts. Therefore, it has stated them at 

fair value after having them assessed by technicians 

who are greatly experienced at assessing such assets. 

The fiscal effects of such assessment were stated ac

cording to ICPC 10 and to “Technical Brief CPC 32 

– Taxation on Profits”. As regards the other property 

items, there was no substantial difference between 

their book value and their fair value. 

Depreciation is calculated by the straightline meth

od at rates that take into account the property’s 

estimated economic life cycle and the estimated 

residual value of the assets at the end of their life 

cycle. When applicable, expenses incurred in re

building the property are incorporated into them, 

but only if the economic benefits associated to these 

expenses can be proven and their values are trust

worthy. Repairs and maintenance costs are stated 

in the results, when incurred. Residual value at the 

end of the life cycle and the estimated life cycle of 

the goods are reviewed at the end of the fiscal year 

and adjusted, if necessary. The net book value of the 

property items is impaired, should net book value 

exceed impairment. (note 11)

3.5. Asset impairment 

At the end of each fiscal year, the Corporation re

views its assets’ book value to determine if there is 

any sign that such assets have undergone any loss 

due to impairment. If that is so, asset impairment 

amount is estimated to make it possible to measure 

the amount lost, if such happened, according ot cri

teria as defined by Technical Brief CPC 01 – Assert 

Impairment. Loss due to impairment is immediately 

stated in the results. 

3.6. Passive financial instruments 

All passive financial instruments were stated in the 

Corporation’s balance sheet. Financial liabilites are 

stated from the date the Corporation becomes one 

of the parties to the agreement as regards a finan

cial instrument. When they are recognized, they are 

initially stated at their fair value plus transaction 

costs directly attributable to their acquisition or issu

ance. The Corporation’s financial liabilities are mea

sured at amortized cost. The main financial liabilities 

stated by the Corporation are: Loans and Financing, 

Suppliers and Subcontractors. 

Loans are initially stated at their net fair value due to 

transaction costs incurred, and they are subsequent

ly measured at amortized cost.
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Any difference between purchasing value (net trans

action costs) and selling value is stated in the 

statement of income while the loans are ongoing  

by using the effective interest rate method. Loans 

are classified either as current liabilities if they are 

due up to 12 months from the date of the balance 

sheet and as noncurrent liabilities if their due is 

over 12 months.

Financial liabilities subject to contractual or legal in

dexation are updated every month according to the 

applicable index. Profits and losses that accrue from 

currency fluctuations are recognized in fiscal year re

sults according to the accrual basis. 

3.7. Provisions 

Provisions are stated for current obligations (either 

legal or presumed) accruing from past events when 

it is possible to estimate amounts reliably and when 

their liquidation is likely. The amount stated as provi

sion is the best estimate possible for the required 

considerations to liquidate the liability at the end of 

each reporting time span while taking into account 

the risks and uncertainties related to the liability.

3.8. Fair value adjustment 

Short and longterm monetary assets and liabilities 

are adjusted at their current value when their ef

fect is thought to be relevant as regards the finan

cial statements. 

3.9. Income Tax (IRPJ and CSLL) 

IRPJ and CSLL are calculated according to current 

legislation by taking into account the appropriate 

legal additions and exclusions. Deferred tax debts 

are stated when dealing with temporary exclusions 

that will be charged when the conditions that make 

them nontaxable cease, and they are stated under 

NonCurrent Liabilities – Long Term.

Tax charges (current and deferred) are stated in the 

results, except when they correspond to amounts 

stated under “Other comprehensive results” or di

rectly into net equity. In such cases the taxes will also 

be stated under “Other comprehensive results” or 

directly into net equity, respectively. (note 25)

 

3.10. Employee benefits – 

Private health and life insurance 

The Corporation offers employee benefits plans. 

Summing up: retirement plan (normal, early, dis

ability) and death pension; group health care and 

life insurance.

Provisions for actuarial commitments to pension 

and retirement plan benefits are based on actuar

ial calculations prepared each year by an indepen

dent actuary according to the projected credit unit 

method, net value of the assets that guarantee the 

plan, when applicable, and corresponding costs are 

stated while employees are contributing to them. 

Occasional surpluses in the employees’ benefits plan 

are also stated and recognized up to the likely de

crease in the amount of future contributions made 

by the plans’ sponsor. The projected credit unit 

method takes each service time span into account as 

a fact that will generate an additional benefits unit 

that will be added to the sum of the final obligation. 

Actuarial profits and losses generated by adjust

ments and changes to the actuarial premises of the 

pension and retirement benefits plans are directly 

stated in the Statement of Comprehensive Income.

In compliance with Deliberation CVM 600, of 

07/10/2010, which approved Technical Brief CPC 

33, the Corporation stated the effects of applying 

the new accounting practices in financial state

ments by stating its effects in Comprehensive 

Income. (note 20)

3.11. Recognition of income 

Income will only be stated when the risks and ben

efits accruing form the transaction are transferred to 

the contracting party, the amount of income can be 

safely estimated, and it is likely that the economic 

benefits accruing from the transaction will flow to 

the Corporation. Financial results are stated on an 

accrual basis. (note 22)

3.12. Functional currency 

and presentation currency 

Financial statements are presented in the currency of 

the Corporation’s economic environment (function

al currency). Assets in foreign currencies are initially 

stated at the functional currency’s exchange rate on 

the date of the transaction. Exchange rate fluctua

tions are stated in the statement of income. There 

are no liabilities indexed to foreign currencies.

4.  SIGNIFICANT ACCOuNTING JuDGMENTS, 

ESTIMATES AND pREMISES 

The process to prepare the statements demands that 

Management should estimate and adopt premises 

to the best of its judgment and based on their ex

perience and other relevant factors that affect the 

asset and liability amounts presented, as well as the 

amounts for income, costs and expenses. The liqui

dation of transactions involving such estimates can 

lead to amounts that differ from those presented in 

the financial statements. 

The underlying estimates and premises are periodi

cally reviewed. The effects accruing from the reviews 

of such accounting estimates are stated within the 

time span when such estimates are reviewed if the 

review affects only this time span; or also within 

later time spans if the review should affect both the 

present and future time spans. 
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5. CASH AND CASH EQuIvALENTS

31/12/2011 31/12/2010

Cash and bank checking accounts 22,033 41,105

Financial investments 71,723 135,972

Total 93,756 177,077

Financial investments correspond, substantially, to investments at interest rates 

that ranged from 100,0% to 105,0% of CDI.

6. RECEIvABLES FROM CuSTOMERS

The accounts receivable from customers balance accrues from domestic mar

ket operations.

31/12/2011 31/12/2010

Public entity customers 176,618 87,921

Private entity customers 6,976 2,894

Total 183,594 90,815

7. NOTES RECEIvABLE (SHORT AND LONG TERM)

These mainly refer to notes receivable from government entities. The Corporation 

is still making all efforts to receive such credits on time by negotiating and by 

starting lawsuits that have been successful. Our legal consultants believe that 

there are only remote chances of losing lawsuits started by the Corporation 

against government and private entities.

8. STOCk

31/12/2011 31/12/2010

Stockroom 14,313 25,265

Goods for sale 67,909 70,868

Total 82,222 96,133

9. RELATED pARTIES

Transactions carried out between the Corporation and other companies refer to 

commercial operations and current accounts related to payables and receivables 

for the account and order, depending on each company’s cash position and 

aiming to decrease financial costs. These transactions amount to the following: 

31/12/2011 31/12/2010

Edificadora S.A. 15,919 2,417

Other companies 2,989 4,830

Total 18,908 7,247

10. INvESTMENTS

Investments are assessed by the equity accounting method:

31/12/2011 31/12/2010

Mendes Júnior Uruguai S.A. 4,190 4,670

Norte e Energia S.A. ◆ 2,250

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 38,490 38,162

SCP Metro Rio Barra 4,479 ◆

Other Investments 3,204 2,259

Total 50,363 47,341

COMpANIES NET EQuITy pERCENTAGE HOLDING % AMOuNT INvESTED

Mendes Júnior Uruguai S.A. 4,190 100,00 4,190

Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 134,722 28,57 38,490

Others ◆ ◆ 7,683
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11. pROpERTy

As mentioned in note 3.3, the Corporation assessed the fair value of its property. 

Overall, there was a significant difference between fair value and the value stat

ed in the “Machinery, Equipment and Vehicles” account (item 21, ICPC nbr10). 

Thus, it applied deemed cost and adjusted the opening balances at the transition 

date (01/01/2010), so they could be compared.

ACCOuNTS LAND BuILDINGS

MACH., 

EQuIp. AND 

vEHICLES

OTHER TOTAL

Depreciation Rates ◆ 4% 20% 10%

Net property on 31/12/2010 119 1,098 25,433 5,005 31,655

Additions ◆ 331 3,584 4,599 8,514

Disposals ◆ (2) (3,600) (2,683) (6,285)

Costs on 31/12/2011 ◆ 329 (16) 1,916 2,229

Depreciations ◆ (590) (8,254) (889) (9,733)

Disposals ◆ ◆ 3,258 723 3,981

Accum. depreciation on 31/12/2011 ◆ (590) (4,996) (166) (5,752)

Net property on 31/12/2011 119 837 20,421 6,755 28,132

Property is stated at its acquisition cost, and depreciations are calculated by the 

straightline method.

12. INTANGIBLE

ACCOuNTS MINING RIGHTS SOFTwARE TOTAL

Cost on 31/12/2010 22,150 305 22,455

Acquisitions in 2011 ◆ 260 260

Cost on 31/12/2011 22,150 565 22,715

13. LOANS AND FINANCING

31/12/2011 31/12/2010

In domestic currency

Working capital

Short term amount 70,487 35,914

Long term amount 17,357 10,000

Total 87,844 45,914

Loans and financing are guaranteed by sureties and promissory notes, and the 

long term amount is due on 01/10/2013. Financial charges range from CDI + 

0.25% per month to CDI + 0.70% per month.

14. SuppLIERS AND SuBCONTRACTORS

31/12/2011 31/12/2010

Material and Equipment 47,065 67,870

Services 27,501 30,591

Total 74,566 98,461

15. SALARIES AND SOCIAL CHARGES

Social and labor charges are substantially made up by wages to be paid and 

provisions for labor charges.

16. TAXES AND CONTRIBuTIONS – SHORT TERM

Tax charges refer to current taxes (ISSQN/COFINS/PIS/IRPJ/CSLL) and sched

uled payments.

31/12/2011 31/12/2010

Current taxes 9,691 10,117

Scheduled payments 5,630 2,856

Total 15,321 12,973
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its legal foundations are solid and that they will support the procedures adopted 

in its defense. The need for provisioning is analyzed from time to time.

19. NET EQuITy

19.1. Social Stock

Social stock amounts to R$ 235,000 divided into 205,058,000 nominative ordi

nary shares, with no face value.

19.2. Dividends and Revenue Reserves

Shareholders are guaranteed a minimum dividend of 25% of the net profits for 

the fiscal year adjusted according to current laws.

Management proposed to the ordinary General Assembly to set up a Special 

Reserve for NonDistributed Dividends to the amount of R$ 5,181, according to 

the terms of article 202, paragraphs 4th and 5th, Law #6.404/76.

20. COMpLEMENTARy pENSION pLAN

The amounts for actuarial liabilities, according to the standards set forth by 

Deliberation CVM 600 and CPC 33 and related to benefits granted to employees, 

are stated in the Corporation’s financial statements.

31/12/2011 31/12/2010

Long term obligations 5,361 3,562

Total 5,361 3,562

Together with other Mendes Júnior Group companies, the Corporation sponsors 

Mendesprev – Sociedade Previdenciária (Pension Plan), a closed complementary 

pension entity, established under the structure of a noneconomic and notfor

profit civil corporation, with administrative and financial autonomy, whose aim is 

to assure its beneficiaries 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 within the Defined 

Contribution modality, where the amount of benefits are adjusted to the balance 

of the account kept for the participant, even at the withdrawal stage, by taking 

17. TAXES AND CONTRIBuTIONS – LONG TERM

Law 11.941/09 made it possible to reschedule again tax debts managed by the 

Brazilian Internal Revenue – RFB authority, including national pension plan debts 

and debts held by the Domestic Treasury Attorney General’s Office – PGFN. It also 

includes the balance of the remaining debts consolidated in REFIS (Law 9.964/00), 

in the Special – PAES (Law 10.684/03) rescheduling, and in the Exceptional – 

PAEX (Provisional Law 303/06) rescheduling, besides the conventional reschedul

ing allowed by article 38 of Law 8.212/91 and by article 10 of Law 10.522/02.

The Corporation opted to include the debts, which used to be included in PAEX, 

in the conventional rescheduling, besides others, in the rescheduling allowed by 

Law 11.941/09.

31/12/2011 31/12/2010

Scheduled payment Law 11.941/09 17,182 ◆

Provision for deferred IRPJ/CSLL 9,013 13,516

Other scheduled payments 242 5,802

Total 26,437 19,318

18. CONTINGENT LIABILITIES

The Corporation was supported by its lawyers’ legal opinion as it carried out the 

following contingency provisions:

31/12/2011 31/12/2010

Labor 2,176 6,425

Civil 2,272 1,402

Tax 995 1,493

Total 5,443 9,320

The Corporation is also involved in other legal and administrative suits in which 

there is a chance of losing. In such a context, Management have based them

selves on the Corporation’s legal advisors and have not set up provision for pos

sible losses. As it bases itself on such assessments, the Corporation believes that 
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into account the net result of the investment made, the amounts carried and the 

benefits paid. The Mixed Benefits Plan is a mixed plan made up by two stages: 

one is a defined contribution (the stage of accumulating resources while active) 

while the other one is a defined benefit (benefits withdrawal stage).

20.1. CD Benefits Plan

The CD Benefits Plan, which is managed by Mendesprev, is structured in the 

Defined Contribution modality. As of December 31, 2011, the Mendesprev CD 

Benefits Plan included 288 active participants, and there were neither assisted 

participants nor pensioners. 

20.1.1. Funding Plan

Contributions made by Active and SelfSponsored Participants encompass: 

a)  Normal Contribution: a compulsory and monthly contribution, it corresponds 

to a percentage chosen by the Participant and ranges from 2% (two per cent) 

to 7% (seven per cent) of the participant’s Participation Salary. 

b)  Extraordinary Contribution: an optional and occasional contribution, it cor

responds to the amount chosen by active and selfsponsored participants ac

cording to their convenience. 

Contributions made by the sponsor encompass: 

a)  Normal Contribution: a monthly contribution, it corresponds to 2% (two per 

cent) of the Participation Salary. 

b)  Extraordinary Contribution: a sporadic and voluntary contribution, it aims to 

augment the active participant’s account. 

Administrative expenses are borne by the sponsor and by the selfsponsored 

participants who opt for the deferred and assisted proportional Benefit as set 

forth by the actuary. 

20.1.2. Benefits

The CD Benefits Plan guarantees the following benefits: 

a) Retirement Pay; 

b) Disability Retirement Pay; 

c) Death Pension; 

d) Deferred Proportional Benefits; 

e) Annual Bonus. 

The monthly amount paid as retirement benefit is calculated on the date it is 

requested. It is calculated by actuarial equivalence and based on the account 

balance and on the age range of both the participant and his/her beneficiaries. 

Benefits are recalculated on the basis of the age characteristics of the Participant 

and his/her beneficiaries, and on the remaining balance of the Individual account 

of the benefit granted, every year in November. 

To comply with CPC 33, the commitments for this modality of plan is accounted 

for through the total amount of the contributions made by the sponsor to the plan 

during the year of 2011, and it is not necessary to calculate actuarial obligations. 

20.2. Mixed Benefits Plan

On December 31, 2011, the Mendesprev Mixed Benefits Plan included 194 ac

tive participants, 66 deferred participants, 48 retired participants (on December 

31, 2010 there were 217 active participants, 62 deferred participants, 40 re

tired participants). 

The Mixed Benefits Plan is a mixed plan made up by two stages: one is a defined 

contribution while the other one is a defined benefit, and the plan is no longer 

open to prospective subscribers. 

20.2.1. Funding Plan 

The benefits offered by this Plan will be funded through: 

a)  Contributions made by active and selfsponsored Participants: a compulsory 

and monthly contribution, it corresponds to 7.5% (seven and a half per cent) 

of the amount of the participation salary that exceeds 20 unit salaries; 

b)  Contributions by the Sponsors: equal to 100% (one hundred per cent) of the 

contribution made by the participant; 

c) Income from investments made with the equity; 

d) Allocations, donations, subsidies, bequests, revenues and any other payments. 

Administrative expenses will be borne by resources from participants and 

the sponsor. 
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20.2.2. Plan Benefits 

The plan offers the following benefits: 

a)  Normal Retirement: a participant who meets the following conditions will ac

quire the rights to the benefit: minimum age of 60 years and a minimum of 5 

years taking part in the Plan; 

b)  Early Retirement: a participant will become eligible for early retirement when 

he/she meets the following conditions: minimum age of 55 years and a mini

mum of 5 years taking part in the Plan; 

c)  Disability Retirement: for disability retirement a participant must have his/her 

disability attested to by a GP doctor or an expert accredited by Mendesprev 

Sociedade Previdenciária; 

d)  Death Pension: eligibility for death pension happens when an active partici

pant or a retired participant dies:

d.1)  A participant dies before retiring: a percentage defined in the Plan’s 

regulations is applied to the amount the participant would receive for 

disability retirement according to the number of dependents plus the 

balance of the account, according to actuarial guidelines. 

d.2)  Death of a retired participant: a percentage defined in the Plan’s regula

tions is applied to the benefit received by the participant at the date of 

death, according to the number of dependents.

The monthly benefits defined in the Mixed Plan Guidelines are adjusted annually 

on the sponsor’s labor negotiation date and according to changes to INPC. The 

records negotiation date falls on 31/12/2011. Below please find the summary of 

the Corporation’s data:

ACTIvE pARTICIpANTS

Participant frequency 194

Average age (in years) 48

Monthly participation payroll 1,715

Average participation salary 9

DEFERRED pARTICIpANTS

Participant frequency 66

Average age (in years) 46

Monthly participation payroll 106

Average participation salary 2

RETIRED pARTICIpANTS

Participant frequency 48

Average age (in years) 63

Monthly participation payroll 309

Average participation salary 7

STATED (ASSETS) AND LIABILITIES RECONCILIATION 31/12/2011 31/12/2010

Actuarial obligations 91,260 81,973

Fair value of the plan’s assets 75,193 61,531

Current value of unsecured liabilities 16,067 20,442

Actuarial losses or (profits) 10,706 16,880

Total stated net actuarial liabilities (assets) 5,361 3,562

Actuarial liabilities (assets) provisioned in the Balance Sheet 3,562 4,443

Liabilities (assets) 1,799 (881)

In 2011 the Corporation stated an actuarial liability to the amount of R$1,799 to 

guarantee payment of plan commitments in full, within Deliberation CVM 600 

guidelines. For fiscal year 2010, according to Actuarial Brief, there was an Asset 

to the amount of R$ 881. Fair value activities for the benefits plan for the time 

span presented stands as follows:

THE EvOLuTION OF ASSET FAIR vALuE

Asset fair value at the start of the year 61,531

Benefits paid during the fiscal year (4,015)

Participant contributions made during the fiscal year 915

Employer contributions made during the fiscal year 1,745

Asset effective earnings during the fiscal year 15,017

Asset fair value at the end of the year 75,193
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The activities of the amount that refers to benefits liabilities defined during the 

fiscal year are shown below:

THE EvOLuTION OF ACTuARIAL LIABILITIES CuRRENT vALuE 

Actuarial liability value at the start of the fiscal year 81,974

Gross current services cost (with interest) 1,698

Interest on actuarial liabilities 8,236

Benefits paid in the fiscal year (4,015)

Actuarial (Profits)/Losses 3,366

Actuarial liability value assessed at the end of the fiscal year 91,259

For 2011 the values to be paid were forecast due to actuarial variations and 

should be as follows:

EXpENSES TO STATE IN THE STATEMENT OF INCOME 31/12/2011 31/12/2010

Current services cost (with interest) 1,699 1,458

Contributions expected from participants (915) (912)

Cost of interest on actuarial liabilities 8,236 8,130

Earnings expected from assets (6,266) (7,808)

Amortization for past services cost 789 ◆

Expense to be stated by employer in the fiscal year 3,543 868

Contribution by employer to plan funding (1,744) (1,749)

Total additional expense (income) to be stated 1,799 (881)

20.3. Premises used to calculate liabilities and projections

The premises and methods adopted were the ones required by CPC 33 and 

Deliberation CVM 600 standards. As demanded by the guidelines, the Projected 

Credit Unit method was used to calculate all actuarial liabilities.

ECONOMIC AND FINANCIAL 31/12/2011 31/12/2010

Actuarial discount rate – real 5.50% p.a. 6.00% p.a. 

Actuarial discount rate – face value 10.78% p.a. 10.24% p.a. 

Expected asset rate of return – real 6.00% p.a. 6.00% p.a. 

Expected asset rate of return – face value 11.30% p.a. 10.24% p.a. 

Wages growth rate – face value 5.53% p.a. 4.52% p.a. 

Benefits growth rate – face value 5.00% p.a. 4.00% p. a. 

Inflation forecast 5.00% p.a. 4.00% p. a.

Capacity factor 97.00% p.a. 100.00% p. a.

20.4. Accounting policy used to state actuarial profits/losses

Actuarial studies forecast movements by several variables (premises) for future 

fiscal years. Such forecasts may come true or not, and so the differences be

tween the projected amounts and the real amounts will have to be calculated at 

each actuarial reassessment. Such differences are named actuarial profits (losses).

21. INSuRANCE pOLICIES

It is the Corporation’s policy to carry insurance for property assets, civil responsi

bility and engineering risks to an amount deemed sufficient to cover any losses 

that might befall it from the risks involved.

22. NET INCOME

Gross income to net income reconciliation is shown below:

31/12/2011 31/12/2010

Gross Revenues from Sales and/or Services 1,348,543 1,565,246

Gross income deductions (99,850) (123,240)

Total 1,248,693 1,442,006

Income is shown as net income as regards taxes, returns, allowances and discounts.
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23. ADMINISTRATIvE AND GENERAL

31/12/2011 31/12/2010

Expenses with personnel 50,051 47,498

Miscellaneous material purchasing 1,027 1,039

Rent 4,038 2,366

Outsourced services 36,304 33,921

Others 9,010 13,637

Total 100,430 98,461

24. FINANCIAL RESuLTS

31/12/2011 31/12/2010

Financial Expenses

Passive interest (39,995) (11,880)

Exchange rate fluctuations (759) (187)

IOF (5,268) (2,842)

Others (1,367) (4,095)

Total (47,389) (19,004)

Financial Income

Earnings from financial investments 8,966 8,606

Active interest 9,708 174

Discounts obtained 924 871

Others 219 181

Total 19,817 9,832

Net financial income (27,572) (9,172)

25. INCOME TAX/SOCIAL CONTRIBuTION

Income tax and social contribution on profits, as well as their respective return 

statements, when such are required, are subject to being reviewed by fiscal au

thorities at variable fiscal years and time spans as regards their respective due 

date or income tax returns.

The Corporation’s income tax and social contribution expenses and income con

ciliation, and the result of the current rate on profits before Income Tax and CSLL, 

are shown below:

31/12/2011 31/12/2010

Current

Profits before IT and CSLL 24,081 78,763

Permanent additions 9,922 1,868

Temporary additions 50,508 61,821

Permanent exclusions (13,586) (17,190)

Temporary exclusions (38,327) (50,508)

Equity Accounting (6,071) (4,990)

Taxable Income 26,527 69,764

Income tax 15% (3,979) (10,464)

Additional IRPJ (2,629) (6,822)

Incentives 380 1,095

CSLL 9% (2,387) (6,279)

Total available balance (8,615) (22,470)

Deferred

Assets

Deferred profits government entities 12,181 (11,313)

Non-current liabilities

Provision for losses ◆ (115)

Actuarial liability (1,799) (4,443)

Litigation liability 3,877 3,868

Calculation basis for deferred tax 14,259 (12,003)

Deferred Tax 34% 4,848 (4,081)
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 ADMINISTRATIvE COuNCIL

Chairman J. Murillo Valle Mendes

Councilors Eduardo Mendes Moreira

Andréa Mendes Teixeira

BOARD OF DIRECTORS

President Director J. Murillo Valle Mendes

Vice-President Director for Corporate Affairs Ângelo Alves Mendes

Vice-President Director of Market Sérgio Cunha Mendes

Vice-President Director of Financial Development Delson de Miranda Tolentino

Vice-President Director of Engineering Victório Duque Semionato

ACCOuNTANT

Accountant
Alexandre Magno de Pinho Freitas

CRC-MG-046.601/O-3-S/SP
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